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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1926.
Врз основа на членот 27 ставови (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008,
163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14,
30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17,
125/17, 35/18 и 99/18) и членот 5 од Законот за изменување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 99/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јуни
2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ,
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на претседател, потпретседател и
пет члена на Државната изборна комисија.
2. За претседател, потпретседател и член на Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое
ги исполнува условите од членот 27 став (1) од Изборниот законик:
- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија,
- да има завршено високо образование, со најмалку
осум години работно искуство и
- да не е член на орган на политичка партија.
3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат
условите од членот 27 став (1) од Изборниот законик
пријавата, личната биографија и потребните документи
за докажување на исполнувањето на условите, во оригинал или заверена копија на нотар, да ги поднесат до
Собранието на Република Македонија во рок од осум
дена од денот на објавувањето на оваа одлука во
„Службен весник на Република Македонија“.
Заинтересираните кандидати, со документите од
ставот 1 на оваа точка треба да достават и лична изјава
заверена на нотар за исполнување на условот од алинејата 3 на точката 2. на оваа одлука.
4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08 - 3593/1
1 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
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1927.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија" број 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10,
51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Собранието на
Република Македонија, на седницата одржана на 1 јуни
2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За членови на Владата на Република Македонија,
се избираат:
- проф. д-р Рената Дескоска, за министер кој ќе раководи со Министерството за правда,
- д-р Арбер Адеми, за министер кој ќе раководи со
Министерството за образование и наука,
- Асаф Адеми, за министер кој ќе раководи со Министерството за култура и
- д-р Бардуљ Даути, за министер без ресор.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3612/1
1 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1928.
Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ број
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на 1
јуни 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ МИНИСТРИ
1. За заменици на министри во соодветните министерства, се именувани:
- м-р Андреј Жерновски, за заменик на министерот
кој раководи со Министерството за надворешни работи,
- Асим Муса, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за здравство,
- Ѓонул Бајрактар, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за труд и социјална политика и
- Садик Беќири, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА РЕВИЗИЈА

Бр. 08 - 3613/1
1 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1929.
УКАЗ бр. 38
Од 4 јуни 2018 година

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА

Член 1
Со оваа одлука на Државниот завод за ревизија се
даваат на трајно користење, без надоместок, недвижни
ствари - дел од објект кој се наоѓа на ул. „Бихачка“
бр.2 во Скопје, на КП бр. 2522, КО Центар 2, запишан
во Имотен лист бр. 58488 , сопственост на Република
Македонија, и тоа:
- зграда 1, влез 1, кат К 4, број на посебниот дел од
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со
внатрешна површина од 478 м2;

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

- зграда 1, влез 1, кат К 5, број на посебниот дел на
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со
внатрешна површина од 537 м2;
- зграда 1, влез 1, кат К 5, број на посебниот дел на

СЕ ОДЛИКУВА

зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП, со
ХАЈНЦ БРАНДЛ
со
МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА
за постигнатите исклучителни резултати во неговата долгогодишна работа, како и за придонесот во афирмација и развој на инженерството, науката и образованието во Република Македонија, со што даде значаен
придонес за афирмација на нашата држава во светот.
II
Овој Указ влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

внатрешна површина од 16 м2;
- зграда 1, влез 1 кат К 6, број на посебниот дел од
зградата 1,намена на посебниот дел од зградата ДП, со
внатрешна површина од 488 м2;
-зграда 1, влез 1 кат НК, број на посебниот дел на
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП, со
внатрешна површина од 593 м2;
- зграда 1, влез 1, кат ПО, број на посебниот дел од
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата П, со
внатрешна површина од 236 м2, од вкупно 252 м2;
- зграда 1, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП, со
внатрешна површина од 47 м2, од вкупно 70 м2;
- зграда 1, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел од

Бр. 08-650/1
4 јуни 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со
внатрешна површина од 388 м2;
- зграда 1, влез 1, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата ХС, со внат-

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

решна површина од 272 м2, од вкупно 335 м2 и тоа

1930.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2018 година, донесе

ходник и скали во подрум со внатрешна површина од
19 м2, на приземје 19 м2, на кат 1 со внатрешна површина од 17 м2, на кат 2 со внатрешна површина од 19
м2, на кат 3 со внатрешна површина од 40 м2, на кат 4
со внатрешна површина од 40 м2, на кат 5 со внатрешна површина од 38 м2, на кат 6 со внатрешна површина
од 40 м2 и на кров со внатрешна површина од 40 м2,

Стр. 4 - Бр. 103
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- зграда 1, влез 1, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата Х, со внатрешна површина од 640 м2, од вкупно 915 м2 и тоа ходник
на приземје со внатрешна површина од 41 м2, на кат 1
со внатрешна површина од 6 м2, на кат 2 со внатрешна
површина од 6 м2, на кат 3 со внатрешна површина од
126 м2, на кат 4 со внатрешна површина од 133 м2, на
кат 5 со внатрешна површина од 180 м2, на кат 6 со
внатрешна површина од 131 м2, на кров со внатрешна
површина од 17 м2 ;
- зграда 1, влез 1, број на посебниот дел од зградата
1, намена на посебниот дел од зградата ЛФ, со внатрешна површина од 6 м2 ;
- зграда 1, влез 3, кат ПО, број на посебниот дел од
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ТС 1,
со внатрешна површина од 36 м2 ;

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4592/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1932.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2018 година, донесе

- зграда 1, влез 3, кат ПО, број на посебниот дел на
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата Г, со
внатрешна површина од 531,64 м2, од вкупно 806 м2 и
- зграда 1, влез 4, кат ПО, број на посебниот дел на
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДЗД,
со внатрешна површина од 26 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2252/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1931.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО
ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на објект на
КП бр.6136, КО Крушево.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија се даваат
на трајно користење, без надоместок, недвижни ствари
- дел од објект кој се наоѓа на ул. „Бихачка“ бр.2 во
Скопје, на КП бр. 2522, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.58488, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- зграда 1, влез 1, кат К 2, број на посебниот дел од
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со
внатрешна површина од 422,44 м2, од вкупно 511 м2;
- зграда 1, влез 1 кат К 3, број на посебниот дел на
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со
внатрешна површина од 505 м2;
- зграда 1, влез 3, кат ПО, број на посебниот дел на
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата Г, со
внатрешна површина од 114,53 м2, од вкупно 806 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4896/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1933.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА
ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ
И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА
„БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на движна
ствар-патничко моторно возило со следните карактеристики:
- марка Mercedes benz
- тип ML 320 CDI
- регистарска ознака SK-0836-AK
- број на шасија WDC1641221A040750
- број на мотор 40046482
- сила на мотор 165 KW
- година на производство 2005 година
- работна зафатнина на моторот 2987 cm3
- боја на каросерија м.црна/20.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала
„Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 5010/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1934.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („ Службен весник на Република Македонија“ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
29.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични
развојни потреби за 2018 година во вкупен износ од
55.866.727,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во раздел 190101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ
од 35.166.727,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од
20.700.000,00 денари, наведени во Листата на проекти
за развој на подрачја со специфични развојни потреби
за 2018 година, која е дадена во Прилог и е составен
дел на оваа одлука.
Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределeни, единиците на локалната самоуправа, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

договор со управителот на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис
Трајковски“ ДООЕЛ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Бр. 44-5199/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1935.
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“, бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12,
171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16) и
член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
29.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА
И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2018 ГОДИНА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И
НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА
ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И
ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и
нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 54/2018), во членот 1, износот ,,66.000.000,00“, се
заменува со износот ,,70.000.000,00“.
Член 2
Во членот 2, во точката 3, износот ,,6.000.000,00“,
се заменува со износот ,,10.000.000,00“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5258/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1936.
Врз основа на член 7, став 4 од Законот за надзор на
пазарот („Службен весник на Република Македонија“
бр. 48/10 и 79/13) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Mакедонија („Службен весник на
Република Mакедонија“ бр. 59/00, 13/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР, ЗАМЕНИК КООРДИНАТОР, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ
НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА НАДЗОР НА
ПАЗАРОТ
Член 1
Со ова решение се формира Координативно тело за
надзор на пазарот (во натамошниот текст: Координативно тело).

За координатор, заменик координатор, секретар и
членови на Kоординативното тело се именуваат:
a) за координатор
Блерим Златку, државен советник во Министерство
за економија;
б) за заменик координатор
д-р Љупчо Петкуќески – државен советник во Кабинетот на заменикот претседателот на Владата задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори;
в) за секретар
Тина Темовска, советник во Одделението за ризик
од Државен пазарен инспекторат;
г) за членови:
1. Стојко Пауновски, директор на Државен пазарен
инспекторат;
2. Елена Маневска, раководител на Одделението за
безбедност од Државен пазарен инспекторат;
3. Илија Георгиев, советник во Одделението за
државна ветеринарна инспекција на граничен премин
од Агенција за храна и ветеринарство;
4. Горан Митровски, раководител на Одделение за
лифтови, жичари, дигалки и транспортери од Државен
инспекторат за техничка инспекција;
5. Суад Јахја, помошник раководител на Сектор за
финансиски прашања од Државниот инспекторат за
труд;
6. Мите Начев, инспектор за животна средина од
Државен инспекторат за животна средина;
7. д-р Љубица Гиачо, раководител на Одделение од
Државен санитарен и здравствен инспекторат;
8. Бобан Јовановски, самостоен референт за контрола на трговски друштва од Царинска управа на Република Македонија;
9. м-р фарм. Бисера Петровска, помлад соработник
во Одделение за хумани лекови во Агенција за лекови
и медицински средства;
10. м-р фарм. Сефедин Јонузи, советник во Одделение за инспекциски надзор од сектор за хемикалии во
Министерство за здравство;
11. Ѓунул Сали, раководител на Одделение за комунални работи и инфраструктура од Министерство за
транспорт и врски;
12. Игор Бојаџиев, советник на директорот за радиокомуникации и контрола и мониторинг на радиофреквенции од Агенција за електронски комуникации.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување на координатор, заменик координатор, секретар и членови
на Координативното тело за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 182/14 и
115/16).
Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4743/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4 јуни 2018
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1937.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно со член 73 став 1 алинеја 3 од Законот
за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в.
со член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 31.5.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Домника Зерде Курета, судија на Основниот суд Крушево, поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 31.5.2018 година.
Бр. 02 - 833/1
31 мај 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
1938.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa
2 и член 20 став 1 алинеи 10 и 13 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14,142/16 и 132/17), а во врска со член 71 став 1
алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став
1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеи 10 и 13 и член 51
став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од
29.08.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на
програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа
на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-34 од 05.02.2018 година (објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/18),
а во врска со поднесената Пријава наш арх.бр.08-253
од 30.4.2018 година, со појаснување од 22.5.2018 година, од страна на кандидатот, физичкото лице Дејан
Јанкоски од Струга, Извештајот од оценување на поднесената пријава наш арх.бр.08-253 од 29.5.2018 година и Заклучокот бр.02-2603/3 од 1.6.2018 година, на
својата 25-та седница одржана на 1.6.2018 година, ја
донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС, МУЗИЧКО ГОВОРНО РАДИО ОД ОПШТ ФОРМАТ, НА ЛОКАЛНО НИВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
СТРУГА
1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за радио емитување на
програмски сервис, музичко - говорно радио од општ
формат, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, на кандидатот Дејан Јанкоски, со место на живеење на ул.„Ѓуро Салај“ бр.11,
Струга.
Радио програмскиот сервис од ставот 1 на оваа точка ќе се емитува преку радиофреквенција определена
од страна на Агенцијата за електронски комуникации
на Република Македонија, и тоа: 102.2 МHz.
2. Дозволата за радио емитување на локално ниво,
наведена во точка 1. на оваа Одлука, се доделува за
временски период од 9 (девет) години и истата не може
да се пренесува на друго лице.
3. По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, кандидатот на конкурсот, лицето Дејан Јанкоски
од Струга, на кое му е доделена дозволата од точка 1.
на оваа Одлука, треба да регистрира трговско радиодифузно друштво во соодветниот регистар, согласно член
77 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од кандидатот на конкурсот, лицето Дејан Јанкоски од Струга на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок за
дозволата на сметка на Агенцијата, за секоја тековна
година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на
фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на
пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за
дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од
напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за
процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио
програми („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).
4. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на дозволата за радио емитување со користење на
радиофреквенции издава одобрение за користење на
радиофреквенции согласно со Законот за електронските комуникации.
За користење на радиофреквенциите, се плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред
почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за
користење на радиофреквенции.
5. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде
основано од кандидатот на конкурсот, лицето Дејан
Јанкоски од Струга, на кое му е доделена дозволата од
точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне со
вршење на дејноста од 01.10.2018 година.
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Во случај на непочитување на рокот за започнување
со вршење на дејноста наведен во ставот 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената
дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и
ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.
6. Лицето, наведено во точка 1 на оваа Одлука, на
кое му е доделена дозволата за радио емитување е
должно во целост да ги исполни условите и барањата
на кои се обврзало во Пријавата при конкурирањето.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги ќе изврши стручен надзор во рок од 30 (триесет) дена од истекот на триесеттиот ден од денот на започнувањето со вршење на дејноста утврден во дозволата за радио емитување, со цел утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и кадровските
услови, во согласност со барањето за добивање дозвола
за радио емитување.
7. За оваа Одлука писмено се известува учесникот
на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на локално ниво, на
подрачјето на општина Струга, Дејан Јанкоски од
Струга, како единствен учесник на овој јавен конкурс,
во рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на
одлуката.
8. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Образложение
Согласно член 69 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за програмскиот сервис на
терестријално радио што се емитува преку ограничен ресурс како што се радиофреквенции, Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги ја доделува дозволата
за радио емитување по пат на јавен конкурс.
Агенцијата согласно член 70 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесува
одлука за објавување на јавен конкурс за доделување
на дозвола за радио емитување, по службена должност
или по прием на писмено барање од заинтересирана
страна, во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, како и во согласност
со Студијата, на начин и постапка утврдени во член 70
од напред цитираниот Закон.
Врз основа на Писмото со намери поднесено од
страна на физичкото лице, Дејан Јанкоски од Струга,
наш арх.бр.03-4666/1 од 24.10.2017 година, Известувањето од Агенцијата за електронски комуникации во
врска со барањето информација за слободни фреквенции за емитување на радио програма на подрачјето
на општина Струга, бр.0805-2846/2 од 1.11.2017 година
(наш арх.бр.03-4666/3 од 6.11.2017 година) и изработената Студија од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, наш арх.бр.08-448/1 од 22.01.2018 година, Советот на Агенцијата донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на локално ниво, на
подрачјето на општина Струга, УП1 бр.08-34 од
05.02.2018 година која беше објавена на 06.02.2018 година во „Службен весник на Република Македонија“,
бр.24/18.

Краен рок за доставување на пријави за учество на
јавниот конкурс беше до 7.5.2018 година, односно кандидатите на конкурсот требаше да поднесат пријава во
рок од 90 (деведесет) дена, сметано од првиот нареден
ден од денот на објавувањето на Oдлуката за објавување на јавниот конкурс во Службен весник на Република Македонија. Заклучно до 7.5.2018 година (крајниот
рок за доставување на пријави), до Агенцијата беше
доставена 1 (една) Пријава, со придружна документација, за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, на
30.04.2018 година од страна на кандидатот Дејан Јанкоски од Струга, наш арх.бр.08-253, со појаснување од
22.05.2018 година.
Јавното отворање на доставената Пријава за учество на јавниот конкурс од кандидатот Дејан Јанкоски
од Струга, се одржа 1 (една) недела по истекот на рокот за поднесување на пријавите, односно на
14.05.2018 година, со што поднесената пријава беше
разгледувана од аспект на тоа дали е уредна, навремена
и комплетна, односно дали ги содржи сите документи
утврдени во член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а кои се однесуваат за
физичко лице, за кое се водеше Записник од јавното
отворање на пријавата за учество на јавен конкурс за
доделување дозвола за радио емитување на програмски
сервис, на локално ниво на подрачјето на општина
Струга, наш арх.бр.08-253 од 14.5.2018 година.
На 14 мај 2018 година се пристапи кон оценување
на поднесената Пријава наш арх.бр.08-253 од
30.04.2018 година, со појаснување од 22.5.2018 година,
по предметниот јавен конкурс. Пријавата беше оценувана според критериумите за оценување утврдени во
Oдлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис
на локално ниво, на подрачјето на општина Струга,
УП1 бр.08-34 од 05.02.2018 година, согласно член 74
ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Врз основа на Извештајот од оценување на поднесената пријава за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на подрачјето на општина Струга
изготвен од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, наш арх.бр.08-253 од
29.05.2018 година, беше констатирано дека поднесената Пријава за учество на јавниот конкурс на единствениот кандидат Дејан Јанкоски од Струга, наш
арх.бр.08-253 од 30.4.2018 година, со појаснување од
22.5.2018 година, ги исполнува условите утврдени во
конкурсот согласно погоренаведената Одлука на
Агенцијата.
Врз основа на сето погоре наведено, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa 2 и член 20 став
1 алинеи 10 и 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и
142/16), а во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и
член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член
39 став 1 алинеи 10 и 13 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година,
по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување
дозвола за радио емитување на програмски сервис на
локално ниво, објавен врз основа на Одлуката на
Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.0834 од 05.02.2018 година (објавена во „Службен весник
на Република Македонија“ бр.24/18), а во врска со поднесената Пријава наш арх.бр.08-253 од 30.04.2018 го-
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дина од страна на лицето Дејан Јанкоски од Струга,
Извештајот од оценување на поднесената пријава наш
арх.бр.08-253 од 29.05.2018 година и Заклучокот бр.022603/3 од 01.06.2018 година, на својата 25-та седница
одржана на 01.06.2018 година, донесе Одлука како во
диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.
УП1 Бр. 08-253
1 јуни 2018 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизулени
медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.
__________

Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката
на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1
бр.08-34 од 05.02.2018 година (објавена во „Службен
весник на Република Македонија“ бр.24/18), доколку е
незадоволен од Одлуката, има право во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката да поднесе
тужба до надлежниот суд.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1939.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и
член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Република Македонија” бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи
по барањето за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со природен гас УП1
бр.11-28/18 од 27.04.2018 година на Друштвото за производство и трговија на топлинска и електрична енергија ДЕНКЕБЕНЕ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 30.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН
ГАС
1. На Друштвото за производство и трговија на топлинска и електрична енергија ДЕНКЕБЕНЕ ДООЕЛ
Скопје сe издава лиценца за вршење на енергетската
дејност трговија со природен гас.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас “
кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 11-28/18
30 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство и трговија на топлинска и
електрична енергија ДЕНКЕБЕНЕ ДООЕЛ Скопје, со
седиште на бул. Кочо Рацин бр.20/Кула Б-19 Скопје Центар
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со природен гас.
3. Датум на издавање на лиценцата
30 мај 2018 година
4. Датум на важење на лиценцата
30 мај 2028 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ- 36.06.1/18
6. Единствен матичен број – 7221916
7. Единствен даночен број – 4080017567495
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.
Како трговија со природен гас во смисла на оваа
лиценца, се смета купување на природен гас заради
препродажба на други трговци, снабдувачи, производители на електрична и/или топлинска енергија, операторите на системите за пренос и дистрибуција на природен гас или на купувачи од странство.
По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на
снабдувач може да продава природен гас и на потрошувачи
кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на природен гас, утврдени во правила за пазар на природен гас. Меѓусебните права и обврски на трговецот и
потрошувачот, како и обврските кон операторот на преносниот систем и/или операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат со договор.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на
купопродажни договори за набавка на природен гас
што се обврзал да го испорача на своите купувачи, како и договори за транзит низ преносниот систем.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија
на Република Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
природен гас на купувачите со кои има склучено договори,
- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во согласност со применливата тарифа, правилата за пазар на природен гас, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција на природен гас, за количините на природен гас
кои се обврзал да ги испорача,

Стр. 12 - Бр. 103

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да
ги исполнува условите за квалитет определени со склучените договори, како и пропишаните норми за квалитетот,
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита
на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- работи во согласност со законите и другите прописи во Република Македонија, прописите утврдени од
страна на Регулаторната комисија за енергетика,
Мрежните правила за пренос и Мрежните правила за
дистрибуција на природен гас,
- работи во согласност со правилата за снабдување
со природен гас во поглед на доверливоста на податоците и количините на природниот гас испорачан на
потрошувачите,
- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на системот за пренос
на природен гас во однос на обврските поврзани со
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните
трансакции,
- им фактурира на своите купувачи за природниот
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибутивен капацитет, доколку за нивното обезбедување е овластен од страна на купувачот,
- обезбеди доволен преносен капацитет во согласност со важечките тарифи и мрежните правила за пренос на природен гас, кога врши извоз на природен гас
или транзит,
- на операторот на системот за пренос на природен
гас да му достави информација за количините на природен гас и соодветниот временски распоред од сите
договори за купопродажба на природен гас за природниот гас што се обврзал да го испорача на своите купувачи, како и договорите за транзит низ преносниот систем,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца,
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).
Годишниот извештај задолжително се доставува во
електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. Набавки и продажби на природен гас во текот на
извештајна година.
2. Финансиски извештаи:
- биланс на состојба и биланс на успех,
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- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.
3. Преземени мерки во текот на извештајна година,
за:
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба.
4. Состојба со кадровска екипираност за извршување на поодделни задачи во врска со дејноста;
5. Оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и
6. Бизнис план за тековната година.
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
15. Обврска за овозможување на непосреден
увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Менување, продолжување, пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се
врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку 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 за
вршење на енергетски дејности.
__________
1940.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-
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ценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-09/18 од 16.02.2018 година на Друштвото за конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапување во
земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје, на
седницата одржана на 30.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапување во земјата и во странство
ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје, се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ ТЕКСПОРТ.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во населба Марино, Општина Илинден.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната
документација со кој овој енергетски објект се става во
употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-09/18
30 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапување во земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Христо Татарчев бр.69 Скопје-Кисела Вода
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 329.01.1/18
4. Единствен матичен број – 5479126
5. Единствен даночен број – 4030000401057
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала ТЕКСПОРТ на КП бр. 263/38 и КП бр. 263/39 КО Марино,
м.в. Бела Земја, општина Илинден, Сектор за катастар
на недвижности Скопје.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила 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 операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
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- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и
паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, 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 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. 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.
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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.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела
VI:
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ТЕКСПОРТ,
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата 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 фотоволтаичниот модул – поликристални модули тип
Just Solar JST250P (60) 250 W,
- број на фотоволтаични модули - 432 x 250,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќност на модул - 250 W,
- напон на модул - 32 V,
- струја на модул - 7.82 A,
- вкупна инсталирана моќност - 108 kW,
- тип, производител и номинални податоци на инвертор - STECA Electronic - 9,
5. годишно сончево зрачење на таа локација - 1580
kWh/m2,
6. очекувано производство на електрична енергија 141 MWh годишно.
__________
1941.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-15/18 од 27.03.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИТЕЛ ДООЕЛ Делчево, на
седницата одржана на 30.05.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ВИТЕЛ ДООЕЛ Делчево, се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ ВИТЕЛ.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во Општина Делчево.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната
документација со кој овој енергетски објект се става во
употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-15/18
30 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, 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 ВИТЕЛ ДООЕЛ Делчево, со седиште на ул. Методи Митевски - Брицо бр.46 Делчево
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 327.01.1/18
4. Единствен матичен број – 7209380
5. Единствен даночен број – 4009017505930
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала ВИТЕЛ
на КП бр. 7125/3 КО Делчево, Сектор за катастар на
недвижности Делчево.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила 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 операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, 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 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. 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 дос-
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тавува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела
VI:
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем - ВИТЕЛ,
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2019 година,
- година на завршеток на градба - 2020 година,
- година на почеток на работа - 2020 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години,
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул - поликристални модули 300W,
CHN-72P,
- број на фотоволтаични модули 332 x 300,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќнoст на модул - 300 W,
- напон на модул - 43.7 V,
- струја на модул - 6.27 A,
- вкупна инсталирана моќност: 99,6 kW,
- тип, производител и номинални податоци на инвертор - CMA TL 25000 W - 4;
4. годишно сончево зрачење на таа локација - 1716
kWh/m2,
5. очекувано производство на електрична енергија 170,91 MWh годишно.
__________
1942.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-16/18 од 27.03.2018 година на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЕЛИТА-ТОДОРОВ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци, на седницата одржана на 30.05.2018 година, донесе
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Бр. 103 - Стр. 17

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЕЛИТА-ТОДОРОВ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци, се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ ЕЛИТА ТОДОРОВ.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во Општина Дојран.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната
документација со кој овој енергетски објект се става во
употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-16/18
30 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, 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, угостителство
и услуги ЕЛИТА-ТОДОРОВ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци, со седиште на ул. Првомајска бр.13 Богданци
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 326.01.1/18
4. Единствен матичен број – 5997372
5. Единствен даночен број – 4006005118134
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ЕЛИТА
ТОДОРОВ“ на КП бр. 2666 КО Фурка, општина Дојран, Сектор за катастар на недвижности Гевгелија.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила 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 операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието
да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и
расходите со резултатите од работењето, како и паричните
текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, 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 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. 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 парамет-

4 јуни 2018

ри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела
VI:
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем - ЕЛИТА ТОДОРОВ,
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2019 година,
- година на завршеток на градба - 2020 година,
- година на почеток на работа - 2020 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години,
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул - поликристални модули 360W,
LGNeON-72cell, LG360N2W-B3,
- број на фотоволтаични модули 84 x 360,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќнoст на модул - 360 W,
- напон на модул - 38,4 V,
- струја на модул - 9,33 A,
- вкупна инсталирана моќност: 30,24 kW,
- тип, производител и номинални податоци на инвертор - SUNNY TRIPOWER 25000 W - 2;
4. годишно сончево зрачење на таа локација - 1880
kWh/m2,
5. очекувано производство на електрична енергија 70,2 MWh годишно.
__________
1943.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-20/18 од 27.03.2018 година на Друштвото за трговија, производство, градежништво и услуги ЛЕТПРОМ
Летка ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, на седницата одржана на 30.05.2018 година, донесе
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Бр. 103 - Стр. 19

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија, производство, градежништво и услуги ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ експортимпорт Кавадарци, се издава лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ ЛЕТПРОМ.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во Општина Неготино.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната
документација со кој овој енергетски објект се става во
употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-20/18
30 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија, производство, градежништво
и услуги ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ експорт-импорт
Кавадарци, со седиште на бул. Македонија бр.66 Кавадарци
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 331.01.1/18
4. Единствен матичен број – 5460484
5. Единствен даночен број – 4011000114908
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала ЛЕТПРОМ на КП бр. 1011 КО Курија, м.в. Село, Сектор за
катастар на недвижности Неготино.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила 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 операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и
паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, 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 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. 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 парамет-
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ри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела
VI:
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем - ЛЕТПРОМ,
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2019 година,
- година на завршеток на градба - 2020 година,
- година на почеток на работа - 2020 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години,
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул - поликристални модули 300W,
CHN-72P,
- број на фотоволтаични модули 500 x 300,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќнoст на модул - 300 W,
- напон на модул - 36.8 V,
- струја на модул - 8.09 A,
- вкупна инсталирана моќност: 150 kW,
- тип, производител и номинални податоци на инвертор - SG50K3 - 25kW - 6;
4. годишно сончево зрачење на таа локација - 1580
kWh/m2,
5. очекувано производство на електрична енергија 237 MWh годишно.
__________
1944.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-22/18 од 30.03.2018 година на Друштвото за техничко испитување и анализа на возила ЦЕНТАР ЗА
ВОЗИЛА ДОО Крива Паланка, на седницата одржана
на 30.05.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за техничко испитување и анализа
на возила ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДОО Крива Паланка,
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала ФЕЦ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во Општина Крива Паланка.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната
документација со кој овој енергетски објект се става во
употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-22/18
30 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за техничко испитување и анализа на возила ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДОО Крива Паланка, со седиште на ул. Индустриска бр.1 Крива Паланка
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 328.01.1/18
4. Единствен матичен број – 6566863
5. Единствен даночен број – 4015010501778
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала ЦЕНТАР
ЗА ВОЗИЛА на КП бр. 6750/1 КО Крива Паланка, м.в.
Грамаѓе, Сектор за катастар на недвижности Крива Паланка.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила 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 операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
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- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, 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 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
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14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. 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.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела
VI:
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА,
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2019 година,
- година на завршеток на градба - 2020 година,
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- година на почеток на работа - 2020 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години,
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – поликристални модули 320W,
IBC Solar,
- број на фотоволтаични модули - 156 x 320,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќнoст на модул - 320 W,
- напон на модул - 36.7 V,
- струја на модул - 8.17 A,
- вкупна инсталирана моќност: 49.92 kW,
- тип, производител и номинални податоци на инвертор - CMA TL 25000 W - 2,
4. годишно сончево зрачење на таа локација - 1600
kWh/m2,
5. очекувано производство на електрична енергија 79,87 MWh годишно.
__________
1945.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-29/18 од 27.04.2018 година на Друштвото за производство и трговија ФАМ МОДЕ ДООЕЛ Штип, на седницата одржана на 30.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија ФАМ
МОДЕ ДООЕЛ Штип, се издава лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ ФАМ
МОДЕ.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во Општина Штип.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната
документација со кој овој енергетски објект се става во
употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.

Бр. 103 - Стр. 23

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-29/18
30 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, 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 лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 330.01.1/18
4. Единствен матичен број – 4749634
5. Единствен даночен број – 4029993101543
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство 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.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енер-
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гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила 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 операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
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на своето работење, 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 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. 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.
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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.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела
VI:
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФАМ МОДЕ,
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата 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 фотоволтаичниот 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 инвертор - 10, и тоа: Kostal Piko 20 - 6, Kostal Piko 15 - 1 и
Kostal Piko 36 - 3,
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5. годишно сончево зрачење на таа локација - 1.450
kWh/m2,
6. очекувано производство на електрична енергија
391,92 MWh годишно.
__________
1946.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-32/18 од 03.05.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги НИМЕКС СА Александар и
други ДОО увоз-извоз Скопје, на седницата одржана
на 30.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз-извоз
Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биомаса НИМЕКС ЕНЕРГЕТИКА.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од термоелектроцентрала на биомаса во Општина Карбинци.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната
документација со кој овој енергетски објект се става во
употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-32/18
30 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
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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 НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје,
со седиште на ул. 1613 бр.1-2/45 Скопје - Аеродром
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 332.01.1/18
4. Единствен матичен број – 5001943
5. Единствен даночен број – 4030995115043
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во термоелектроцентрала на биомаса, во обем согласно техничките
карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во термоелектроцентрала на биомаса НИМЕКС ЕНЕРГЕТИКА на КП бр. 501/1 КО Таринци,
м.в. Река, општина Карбинци, Сектор за катастар на
недвижности Штип.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.

10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила 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 операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
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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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.

13. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

1. име на електрана – НИМЕКС ЕНЕРГЕТИКА,
2. ситуација на објекти на електраната,
3. основи на објектите со распоред на вградена основна опрема, со легенда,
4. еднополна струјна шема (примарна опрема) со
легенда,
5. технолошка шема на електрана,
6. податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес,
7. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2019 година,
- година на завршеток на градба - 2020 година,
- година на почеток на работа - 2020 година,
- број на производни единици - 10,
- номинална моќност на електрана - 990 kW,
- расположлива моќност - 990 kW,
- максимална моќност - 990 kW,
- планирана испорачана количина на електрична
енергија на праг на електрана - 7920 MWh годишно,
- сопствена потрошувачка - 240 MWh годишно,
- основно гориво - дрвен чипс со квалитет G30, G50
EN 15149-1:2010, BS EN 14774-2:2009,
- специфична потрошувачка на гориво - 800 Kg/h
или 0.8 Кg по произведен киловат електрична енергија.
8. податоци за опрема:
- број на производни единици - 10,
- година на пуштање во работа на производна единица - 2020 година,
- проценет животен век на производна единица - 35
години,
- тип, производител и номинални податоци за генератор – TIP SINHRON, Mareli Motori MXB, Italy
100KW,
- тип, производител и номинални податоци за трансформатор – BM01 1x1250 KVA 10/0.4KV PSelectric
Bulgarija.
- податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка
- спирален конвеер 10х1 kW
- турбокомпресор 10x1 kW
- вентилатори 10x0.3 kW
- PLC автоматика 10x0.2 kW

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. 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.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за термоелектроцентрала на
биомаса приклучена на дистрибутивна мрежа согласно
Табела 1-VII:
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