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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3309.

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, 153/15 , 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија,  на седницата, одржана на 18.9.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – 

КРИВА ПАЛАНКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно  возило марка 
Пежо, тип  306 караван, со број на шасија 
VF37EKFXT32340160, со број на мотор KFX 10 FS8L 
PSA 2369568, година на производство 1998, со регис-
тарска ознака KH7601BB, сила на моторот 66 КW, ра-
ботна зафатнина на моторот во 1600 cm3, со боја на ка-
росеријата - сина.

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

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Здравствен дом – Крива Паланка.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Здравствен 
дом – Крива Паланка со кој се уредуваат  правата и об-
врските 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. 44-8315/1 Заменик на претседателот
18 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр.
3331. Одлука за присилна концесија на ди-

вечот од ловиштето бр.11 „Старо На-
горичане“ во ловен реон Куманово ..... 8

3332. Одлука за присилна концесија на 
дивечот од ловиштето бр.12 „Зебер-
њак“ во ловен реон Куманово ............ 9
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шец“ во ловен реон Куманово ........... 9

3334. Одлука  за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 9
Огласен дел ......................................... 1-20

3310.
Врз основа на член 39 став 1  од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 
, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 3 „КОЗЈАК“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Козјак“ во 
ловен реон  Куманово бр. 51-4450/1 од 27.7.2010 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како 
концесионер, поради битни повреди на одредбите од 
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/1 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3311.

Врз основа на член 39 став 1  од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 
, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.9.2018 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 4 „ЉУБОДРАГ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Љубодраг“ 
во ловен реон  Куманово бр. 51-4451/1 од 27.7.2010 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како 
концесионер, поради битни повреди на одредбите од 
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/2 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3312.

Врз основа на член 39 став 1  од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 
, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 5 „СЛУПЧАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.5 „Слупчане“ 
во ловен реон  Куманово бр. 51-4452/1 од 27.7.2010 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како 
концесионер, поради битни повреди на одредбите од 
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/3 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3313.

Врз основа на член 39 став 1  од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 
, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 6 „КАРАБИЧАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Караби-
чане“ во ловен реон  Куманово бр. 51-4453/1 од 
27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Републи-
ка Македонија како концедент и Ловечкото друштво за 
заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол„ Кума-
ново, како концесионер, поради битни повреди на од-
редбите од договорот, Законот за ловство, другите зако-
ни и прописи што се применуваат врз договорот, како и 
неисполнување на обврските од Програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/4 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



 Стр. 4 - Бр. 180                                                                                27 септември 2018

3314.
Врз основа на член 39 став 1  од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 
, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.9. 2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 7 „СТЕПАНЦЕ“  ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.7 „Степанце“ 
во ловен реон  Куманово бр. 51-4454/1 од 27.7.2010 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како 
концесионер, поради битни повреди на одредбите од 
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/5 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3315.

Врз основа на член 39 став 1  од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 
, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.9. 2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 8 „ЖЕЛУВИНО“ ВО  ЛОВЕН  РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.8 „Желувино“ 
во ловен реон  Куманово бр. 51-4455/1 од 27.7.2010 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како 
концесионер, поради битни повреди на одредбите од 
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/6 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3316.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 
82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 
193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛО-
ВИШТЕТО БР.14 „ДОБРОШАНЕ“ ВО  ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.14 „Доброшане“ во ловен 

реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавно-
то претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до мо-
ментот на давање на концесија на дивечот преку јавен 
повик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот се дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/24 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3317.

Врз основа на член 39 став 1  од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР.9 „ОБЛАВЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.9 „Облавце“ 
во ловен реон  Куманово бр. 51-4456/1 од 27.7.2010 го-
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дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како 
концесионер, поради битни повреди на одредбите од 
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/7 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3318.

Врз основа на член 39 став 1  од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР.10 „МУРГАШ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.10 „Мургаш“ 
во ловен реон  Куманово бр. 51-4457/1 од 27.7.2010 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како Концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како 
Концесионер, поради битни повреди на одредбите од 
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/8 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3319.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР.11 „СТАРО НАГОРИЧАНЕ“ ВО  ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.11 „Старо На-
горичане“ во ловен реон  Куманово бр. 51-4458/1 од 
27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Републи-
ка Македонија како Концедент и Ловечкото друштво за 
заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол„ Кума-
ново, како Концесионер, поради битни повреди на од-
редбите од договорот, Законот за ловство, другите зако-
ни и прописи што се применуваат врз договорот, како 
и неисполнување на обврските од Програмата за развој-
ни можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/9 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3320.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР.12 „ЗЕБЕРЊАК“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за 

концесија на дивечот во ловиштето бр.12 „Зеберњак“ во ло-
вен реон  Куманово бр. 51-4459/1 од 27.7.2010 година, склу-
чен помеѓу Владата на Република Македонија како Конце-
дент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и лове-
ње дивеч „Сокол„ Куманово, како Концесионер, поради 
битни повреди на одредбите од договорот, Законот за лов-
ство, другите закони и прописи што се применуваат врз до-
говорот, како и неисполнување на обврските од Програма-
та за развојни можности на дивечот под заштита во ловиш-
тето. 
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Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/10 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

3321.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ  ВО  ЛОВИШТЕТО  
БР.13 „ОРАШЕЦ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.13 „Орашец“ 
во ловен реон  Куманово бр. 51-4460/1 од 27.7.2010 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како Концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како 
Концесионер, поради битни повреди на одредбите од 
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/11 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

3322.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР.14 „ДОБРОШАНЕ“ ВО  ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.14 „Добро-
шане“ во ловен реон  Куманово бр. 51-4461/1 од 
27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Републи-
ка Македонија како Концедент и Ловечкото друштво за 
заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол„ Кума-
ново, како Концесионер, поради битни повреди на од-
редбите од договорот, Законот за ловство, другите зако-
ни и прописи што се применуваат врз договорот, како 
и неисполнување на обврските од Програмата за развој-
ни можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/12 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3323.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО  БР.3  „КОЗЈАК“  ВО ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.3 „КОЗЈАК“ во ловен ре-

он Куманово се дава на присилна концесија  на Јавното 
претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот  се дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно  Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-
ка Македонија".

Бр. 44-8937/13 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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3324.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР.4 „ЉУБОДРАГ“ ВО ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.4 „Љубодраг“ во ловен ре-

он Куманово се дава на присилна концесија  на Јавното 
претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот се дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно  Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-8937/14 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3325.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР.5 „СЛУПЧАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.5 „Слупчане“ во ловен ре-

он Куманово се дава на присилна концесија  на Јавното 
претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот  се дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно  Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-8937/15 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3326.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР. 6  „КАРАБИЧАНЕ“  ВО ЛОВЕН 

РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.6 „Карабичане“ во ловен 

реон Куманово се дава на присилна концесија  на Јавно-
то претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до мо-
ментот на давање на концесија на дивечот преку јавен 
повик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Македо-

нија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот  се 
дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со договор кој ќе 
важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку 
јавен повик, согласно  Законот за ловството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-8937/16 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3327.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР.7 „СТЕПАНЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО
Член 1

Дивечот во ловиштето бр.7 „Степанце“ во ловен ре-
он Куманово се дава на присилна концесија  на Јавното 
претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот  се дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно  Законот за лов-
ството.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-8937/17 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

3328.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР. 8 „ЖЕЛУВИНО“ ВО ЛОВЕН 

РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.8 „Желувино“ во ловен ре-

он Куманово се дава на присилна концесија  на Јавното 
претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот  се дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно  Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-8937/18 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

3329.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР.9 „ОБЛАВЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.9 „Облавце“ во ловен ре-

он Куманово се дава на присилна концесија  на Јавното 
претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот  се дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно  Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-8937/19 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

3330.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛО-
ВИШТЕТО БР.10 „МУРГАШ“ ВО ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.10 „Мургаш“ во ловен ре-

он Куманово се дава на присилна концесија на Јавното 
претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/20 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

3331.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 го-
дина, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР.11  „СТАРО НАГОРИЧАНЕ“ ВО

ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.11 „Старо Нагоричане“ во 

ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на 
Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје, до 
моментот на давање на концесија на дивечот преку ја-
вен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/21 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

3332.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛО-
ВИШТЕТО БР.12 „ЗЕБЕРЊАК“ ВО ЛОВЕН РЕОН

КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.10 „Зеберњак“ во ловен 

реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавно-
то претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје, до мо-
ментот на давање на концесија на дивечот преку јавен 
повик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот се дава на присилна концесија,  ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/22 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3333.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР.13 „ОРАШЕЦ“ ВО ЛОВЕН РЕОН 

КУМАНОВО

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.13 „Орашец“ во ловен ре-

он Куманово се дава на присилна концесија на Јавното 
претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Маке-

донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија 
на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за лов-
ството.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-8937/23 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
3334.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-
ги на Република Македонија, врз основа на член 24 
став 1 точка 1 алинеја 17 и член 44 од Законот за енер-
гетика (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 96/18) и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето за влегување во си-
ла на лиценца за производство на електрична енергија 
УП1 бр.12-29/18 од 12.9.2018 година на Друштво за 
производство и трговија ФАМ МОДЕ ДООЕЛ Штип, 
на седницата одржана на 21.9.2018 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 и трговија ФАМ 
МОДЕ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев 
бр.34 Штип, му се издава лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ФАМ МОДЕ“. 
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2. Лиценцата за производство на електрична енерги-
ја е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 12-29/18
21 септември 2018 година Претседател,

Скопје 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 и трговија ФАМ МОДЕ 

ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.34 
Штип

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата

Производство на електрична енергија 

3. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ – 330.01.1/18

4. Датум на издавање на лиценцата
21.9.2018 година

5. Датум на важење на лиценцата
21.9.2053 година

6. Единствен матичен број – 4749634

7. Единствен даночен број – 4029993101543

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 во фотонапонска електроцентрала “ФАМ 
МОДЕ” на КП бр. 1375/2 КО Штип, Сектор за катастар 
на недвижности Штип.

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 соста-
вен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Македонија. 

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, како и правата и обврските на но-
сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 
електрична енергија.

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

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

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

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

- да доставува до операторот на пазарот на електрич-
на енергија и до операторот на електропреносниот сис-
тем податоци и информации од договорите за продаж-
ба на електрична енергија, расположливост на произ-
водниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
правилата за пазар на електрична енергија;

- да доставува податоци и информации согласно 
Правилникот за следење на  функционирањето на енер-
гетските пазари;

- 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 про-
цесот на производство на електрична енергија, соглас-
но 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 
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- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи.

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Македонија најдоцна до 10 март во тековната година 
да достави годишен извештај за делокругот на своето 
работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиско-
то и деловното работење во претходната година. Го-
дишниот извештај со сите прилози задолжително се 
доставува и во електронска форма.  

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

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

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

3) 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 и водни услуги на Република 
Македонија да доставува известување за сите окол-
ности, настани и промени кои што имаат или би може-
ле да имаат влијание врз вршењето на енергетската деј-
ност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енерги-
ја 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 про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Македонија, да и овозможи непосреден 
увид во целокупната документација, како и пристап во 
објектите, деловните простории, простори, инсталации, 
како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски 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 пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности.

20. 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 ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Ма-
кедонија ќе преземе мерки согласно Законот за енерге-
тика и Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табе-
ла VI:

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклу-
чен на дистрибутивна мрежа:

1. име на фотоволтаичен систем – ФАМ МОДЕ,
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 
од Агенција за катастар на недвижности,

3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2018 година,
- година на почеток на работа - 2018 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години,
4. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фото-

волтаичниот модул –  LR6-60PE 300-300W,
- број на фотонапонски модули - 832 x 300,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќност на модул: 300 W,
- напон на модул: 32,8 V,
- струја на модул: 9,81 A,
- вкупна инсталирана моќност: 249,6 kW,
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор - 8, и тоа: Kostal Piko 30-36kW (пет), Kostal Piko 
17-17kW (два)и Kostal Piko 20-20kW (еден),

5. годишно сончево зрачење на таа локација - 1.450 
kWh/m2,

6. очекувано производство на електрична енергија 
391,92 MWh годишно.
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