
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                          contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

3642. Листа на стоки на царински квоти 

по Договор за пристапување на Ре-

публика Македонија во СТО............ 2 

3643. Правилник за измена и дополнува-

ње на Правилникот за членство во 

задолжителен пензиски фонд........... 2 

3644. Правилник за измена и дополнува-

ње на Правилникот за начинот на 

членство во доброволен пензиски 

фонд..................................................... 4 

3645. Одлука за користење на повласте-

на тарифа на електрична енергија 

произведена од обновливи извори 

на енергија.......................................... 6 

3646. Одлука за издавање на лиценца 

за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енер-

гија.................................................. 6 

  Стр. 

3647. Одлука за издавање на лиценца 

за вршење на енергетска дејност 

снабдување со електрична енер-

гија.................................................. 9 

3648. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија.............. 11 

3649. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија.............. 13 

3650. Решение за стекнување на статус 

на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија.............. 15 

3651. Колективен  договор за изменува-

ње на Колективниот договор на 

Министерството за одбрана.............. 15 

 Огласен дел....................................... 1-64 

 

Број 188 21 декември 2017, четврток година LXXIII 



 Стр. 2 - Бр. 188                                                                                  21 декември 2017 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3642. 

Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 

тарифни квоти („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 

53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија об-

јавува листа на стоки за 2018 година за кои се користи 

принципот на распределба “прв дојден, прв корисник“ 

(first come, first served) и тоа 

 

Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА 

ПРИСTАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО СТО 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. 11-6404/1  

15 декември 2017 година Министер за економија, 

Скопје Крешник Бектеши, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

3643. 

Врз основа на член 58 став (8) и (10), член 59 став 

(3),  (6) и (10) и член 61 став (5) од Законот за задолжи-

телно капитално финансирано пензиско осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 

48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 

164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016), Советот на ек-

сперти на Агенцијата за супервизија на капитално фи-

нансираното пензиско осигурување, на седницата од-

ржана на 13.12.2017 година,  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ  

ФОНД 

 

Член 1 

Во Правилникот за членство во задолжителен пен-

зиски фонд (Службен весник на Република Македонија 

бр. бр.55/2013, 89/2014, 110/2016 и 185/2016) по членот 

21 се додава нов член 21-а кој гласи: 

„Член 21-а 

Друштвото доставува писмено известување до чле-

нот и пензионираниот член со образложение за пониш-

тување на неговата регистрација во регистарот на чле-

нови и регистарот на пензионирани членови согласно 

закон, по добивање на известување од Агенцијата за 

извршеното поништување. 

 

Член 2 

Членот 24  се менува и гласи: 

„(1) Друштвото може да коригира личен податок 

на член во оригинален договор за членство по бара-

ње од членот. Заради лична идентификација на под-

носителот на барањето, лице овластено од надлежен 

орган на друштвото или агент врши  непосреден 

увид во лична карта/документ за лична идентифика-

ција на членот и со потпис ја верифицира провер-

ката.  

(2) Датумот на склучување на оригиналниот дого-

вор за членство се коригира единствено доколку е не-

читко напишан, врз основа на изјава од членот и аген-

тот кои го потпишале договорот. 

(3) Друштвото може да ажурира или да коригира 

личен податок на член во Регистарот на членови со ба-

рање на Образец бр.4 на овој правилник. Заради лична 

идентификација на подносителот на барањето од Обра-

зец бр.4 на овој правилник, друштвото врши: 

а) непосреден увид во лична карта/документ за лич-

на идентификација на членот преку лице овластено од 

надлежен орган на друштвото или агент или 

б) телефонски контакт со членот, при што обезбе-

дува снимка од разговорот. 

(4) Друштвото може да ажурира или да коригира 

податок за адреса на живеење и/или адреса за кореспо-

денција на член, во Регистарот на членови, доколку 

членот по телефонски пат се јави во друштвото. Друш-

твото го идентификува членот при што обезбедува 

снимка од разговорот. 

(5) Друштвото донесува и применува посебни про-

цедури за начинот на собирање, обработка и чување на 

телефонските разговори согласно прописите за зашти-

та на лични податоци.“ 

 

Член 3 

 Образецот бр.4 на овој правилник се менува и 

гласи: 
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Член 4 

Во член 26 ставот (1) по зборот: „живеење“ се дода-

ваат зборовите: „место на живеење, поштенски код, 

место за коресподенција, поштенски код за кореспо-

денција,“.  

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе започне да се применува 30 дена од денот на 

објавување. 

 

Бр. 01-1096/8 Совет на експерти 

19 декември 2017 година Претседател, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

3644. 

Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и 

став (5) и член 96 став (4)  од Законот за доброволно 

капитално финансирано пензиско осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експер-

ти на Агенцијата за супервизија на капитално финанси-

рано пензиско осигурување, на седницата одржана на 

13.12.2017 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО  ДОБРОВОЛЕН  

ПЕНЗИСКИ ФОНД 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на членство во добро-

волен пензиски фонд („Службен весник на Република 

Македонија” бр.138/2008, 74/2010, 134/2010, 26/2011, 

155/2013, 134/2014 и 110/2016) членот 16-а се менува и 

гласи: 

“(1) Друштвото може да коригира личен податок на 

член во оригинален договор за членство по барање од 

членот. Заради лична идентификација на подносителот 

на барањето, лице овластено од надлежен орган на 

друштвото или агент врши  непосреден увид во лична 

карта/документ за лична идентификација на членот и 

со потпис ја  верифицира проверката.  

(2) Датумот на склучување на оригиналниот дого-

вор за членство се коригира единствено доколку е не-

читко напишан, врз основа на изјава од членот и аген-

тот кои го потпишале договорот. 

(3) Друштвото може да ажурира или да коригира 

личен податок на член во евиденцијата на членови кои 

се сопственици на доброволни индивидуални сметки и 

професионални сметки врз основа на барање на Обра-

зец 6 на овој правилник. Заради лична идентификација 

на подносителот на барањето од Образец бр.6 на овој 

правилник, друштвото врши: 

а) непосреден увид во лична карта/документ за лич-

на идентификација на членот преку лице овластено од 

надлежен орган на друштвото или агент или 

б) телефонски контакт со членот, при што обезбе-

дува снимка од разговорот. 

(4) Друштвото може да ажурира или да коригира 

податок за адреса на живеење и/или адреса за корес-

поденција на член, во евиденцијата на членови кои 

се сопственици на доброволни индивидуални сметки 

и професионални сметки, доколку членот по теле-

фонски пат се јави во друштвото. Друштвото го 

идентификува членот при што обезбедува снимка од 

разговорот. 

(5) Друштвото донесува и применува посебни про-

цедури за начинот на собирање, обработка и чување на 

телефонските разговори согласно прописите за зашти-

та на лични податоци.“ 

 

Член 2 

 Образецот бр.6 на овој правилник се менува и 

гласи: 
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Член 3 

Во член 16-б ставот (1) по зборот: „живеење“ се до-

даваат зборовите: „место на живеење, поштенски код, 

место за коресподенција, поштенски код за кореспо-

денција,“.  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе започне да се применува 30 дена од денот на 

објавување. 

 

Бр. 01-1096/9 Совет на експерти 

19 декември 2017 година Претседател, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3645. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ 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), постапувај-

ќи по барањето на Друштвото за производство на елек-

трична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 

Скопје за користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 18.12.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 

со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 

му се одобрува користење на повластена тарифа на 

електрична енергија произведена од хидроелектроцен-

тралата МХЕ „БАЊАНСКА“ со реф.бр.115, со инста-

лирана моќност од 293 kW и со локација нa КП.бр. 

30/5, 31/7, 2153/7 и 2154, КО Бањани и КП бр. 1/2, КО 

Мирковци, Општина Чучер-Сандево. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-

ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 

бр.113/12 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-190; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕ „БАЊАНСКА“ со реф.бр.115; 

- податоци за локација на електроцентралата: КП. 

бр. 30/5, 31/7, 2153/7 и 2154, КО Бањани и КП бр. 1/2, 

КО Мирковци, Општина Чучер-Сандево; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 293 

kW (една генераторска единица со моќност од 293 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 891.200 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „БАЊАН-

СКА“ со реф.бр.115, УП1 бр. 08-279/14 од 30.12.2014 

година, односно се одобрува користење на повластени-

те тарифи за одделните блокови, според следната та-

бела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-195/17  

18 декември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3646. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник 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-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија УП1 бр.12-184/17 од 17.11.2017 

година на Друштвото за производство, трговија и услу-

ги МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје, на сед-

ницата одржана на 18.12.2017 година, донесе 



21 декември 2017  Бр. 188 - Стр. 7 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје, со седиш-

те на булевар Партизански Одреди бр.18 Скопје, сог-

ласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се 

издава  лиценца за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија од биомаса БМЕЦ 

„МАНД“. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Oд-

лука енергетската дејност производство на електрична 

енергија од електроцентрала на биомаса ќе ја врши во 

општина Гази Баба. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности, дополнително ќе донесе Oдлука за влегување во 

сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 

на овој член, во рок определен во Одобрението за гра-

дење, ќе достави извештај за извршен технички прег-

лед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект 

се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа Oдлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-184/17  

18 декември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

  

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје, со седиш-

те на булевар Партизански Одреди бр.18 Скопје. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ - 313.01.1/17 

 

4. Број на деловниот субјект – 5053919 

 

5. Единствен даночен број – 4030995364841 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

електроцентрала на биомаса, во обем согласно технич-

ките карактеристики на производниот капацитет 

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во електроцентрала на биомаса БМЕЦ 

„МАНД“ во општина Гази Баба.  

 

8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-

гија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија.  

 

10. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија, правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика на Република Македонија во согласност со 

закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  
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- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на  функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 

11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) преземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на 

- објектите и опремата за вршење на енергетска деј-

ност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година. 

 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 
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18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

  

Прилог 2 

 

Податоци за опремата за БМЕЦ „МАНД“ 

1. име на електроцентрала на биомаса – БМЕЦ 

„Манд“;  

2. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- проценет животен век на електроцентрала - 40 го-

дини. 

3. Податоци за генератори - синхрони  

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 2 x 100 kVA, 

- Моќнoст активна: 160 kW, 

- Номинален напон: 0.4 kV, 

- Номинална брзина: 1500 min 
-1

 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 

4. Податоци за мотори – четворокрилни, директни, 

со турбополначи; 

5. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 200 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV 

__________ 

3647. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 

по барањето за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност снабдување со електрична енергија 

УП1 бр.12-185/17 од 17.11.2017 година на Друштвото 

за трговија  и услуги ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДО-

ОЕЛ Скопје, на седницата одржана на 18.12.2017 годи-

на донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИА 

ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

„Никола Тесла“ бр.22 Скопје, се издава лиценца за 

вршење на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 12-185/17  

18 декември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

  

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за трговија  и услуги ЕНЕРГИА ГАС 

ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Нико-

ла Тесла“ бр.22 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

18.12.2017 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

18.12.2027 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 311.11.1/17 

 

6. Број на деловниот субјект – 7230672 

 

7. Единствен даночен број – 4057017538280 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика. 



 Стр. 10 - Бр. 188                                                                                  21 декември 2017 
 

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

носта 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Македонија и стран-

ство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, Правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-

вила за дистрибуција за електричната енергија која се 

обврзал да ја испорача на своите потрошувачи; 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со електрична енергија и правилата за пазар на елек-

тричната енергија во однос на доверливоста и обемот 

на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон ку-

пувачите како и да ги исполни барањата за финансискo 

обезбедувањe; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабду-
вање со електрична енергија, заштита на конкуренци-
јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

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

ските пазари; 
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите. 

 

12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година).  

Годишниот извештај задолжително се доставува и 
во електронска форма.   

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

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

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива.  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност снабдување со електрична енергија. 
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15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

3648. 

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), како 

и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), поста-

пувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност трговија со електрична енергија 

УП1 бр.12-186/17 од 17.11.2017 година на Друштвото 

за трговија и услуги ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДО-

ОЕЛ Скопје, на седницата одржана на 18.12.2017 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИА 

ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

„Никола Тесла“ бр.22 Скопје, се издава лиценца за 

вршење на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

енергија“, кој што е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 12-186/17  

18 декември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

  

Прилог 1  

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за трговија  и услуги ЕНЕРГИА ГАС 

ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Нико-

ла Тесла“ бр.22 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

18.12.2017 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

18.12.2027 година  

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ЕЕ – 310.10.1/17 

 

6. Број на деловниот субјект – 7230672 

 

7. Единствен даночен број – 4057017538280 

 

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

Правилата за пазар на електрична енергија. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
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и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со Правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос на електрична 

енергија и мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија како и Правилата за доделување на 

прекуграничните преносни капацитети. 

 

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

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-

трична енергија, мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија и мрежните правила за дистрибуција 

на електрична енергија како и Правилата за доделува-

ње на прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со Правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со Правилата за пазар на електрична енер-

гија; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно Правилата за пазар на електрична енергија, како 

и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет 

и регулираните услуги, согласно превземените обврски 

за потрошувачите кога врши прекугранични трансак-

ции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со 

Правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрич-

на енергија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота. 

 

12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година).  

Годишниот извештај задолжително се доставува и 

во електронска форма.   

Годишниот извештај содржи податоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност трговија со електрична енергија. 
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15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

3649. 

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), како 

и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), поста-

пувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност трговија со електрична енергија 

УП1 бр.12-187/17 од 17.11.2017 година на ЦЕМЕН-

ТАРНИЦА УСЈЕ АД Скопје, на седницата одржана на 

18.12.2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД Скопје, со се-

диште на ул. „Борис Трајковски“ бр.94 Скопје, се изда-

ва лиценца за вршење на енергетската дејност трговија 

со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

енергија“, кој што е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 12-187/17  

18 декември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1  

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД Скопје, со седиште на 

ул. „Борис Трајковски“ бр.94 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

18.12.2017 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

18.12.2027 година  

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ЕЕ – 312.10.1/17 

 

6. Број на деловниот субјект – 4053397 

 

7. Единствен даночен број – 4030954259677 

 

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

Правилата за пазар на електрична енергија. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со Правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос на електрична 

енергија и мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија како и Правилата за доделување на 

прекуграничните преносни капацитети. 
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9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

  

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-

трична енергија, мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија и мрежните правила за дистрибуција 

на електрична енергија како и Правилата за доделува-

ње на прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со Правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со Правилата за пазар на електрична енер-

гија; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно Правилата за пазар на електрична енергија, како 

и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет 

и регулираните услуги, согласно превземените обврски 

за потрошувачите кога врши прекугранични трансак-

ции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со 

Правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрич-

на енергија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота. 

 

12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година).  

Годишниот извештај задолжително се доставува и 

во електронска форма.   

Годишниот извештај содржи податоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност трговија со електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
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16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

3650. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ 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), постапувај-

ќи по барањето на Друштвото за производство на елек-

трична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 

Скопје за издавање на решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 18.12.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 

со седиште на бул. Јане Сандански, бр.113/12 Скопје, 

му се издава решение за стекнување на статус на пов-

ластен производител на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-

централата МХЕ „БАЊАНСКА“ со реф.бр.115, со 

инсталирана моќност од 293 kW и со локација на КП 

бр. 30/5, 31/7, 2153/7 и 2154, КО Бањани и КП бр. 1/2, 

КО Мирковци, Општина Чучер-Сандево. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-

ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански, 

бр.113/12 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-190; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

лата МХЕ „БАЊАНСКА“ со реф.бр.115; 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр. 30/5, 31/7, 2153/7 и 2154, КО Бањани и КП бр. 1/2, 

КО Мирковци, Општина Чучер-Сандево; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 293 

kW (една генераторска единица со моќност од 293 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 891.200 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.12.2037 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-194/17  

18 декември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

3651. 
Врз основа на член 203 од Законот за работните од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ број 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 

50/2010, 52/2010,  124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 
13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016), а во 
врска со член 5 од Општиот колективен договор за јав-
ниот сектор на Република Македонија, („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 10/2008 и 85/2009), 
Министерството за одбрана и Синдикатот на одбраната 
и безбедноста, склучија 

 

КОЛЕКТИВЕН  ДОГОВОР 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
                                                                 

Член 1 
Членот  97 од Колективниот договор на Министер-

ството за одбрана („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број  108/13), се менува и гласи: 

 
„Член 97 

За непрекината работа во траење од најмалку 15 го-
дини во Министерството и Армијата, на работникот му 
се доделува јубилејна награда во висина на една про-

сечна нето плата исплатена во Република Македонија 
во претходните три месеци.  

Исплатата се врши во месец декември во тековната 
година, а најдоцна во рок од две години од исполнува-
ње на условот. 

Надоместокот од став 1 од овој член, на работникот 
во Министерството и Армијата, му се исплатува само 

еднаш.“ 
 

Член 2 
Овој колективен договор влегува во сила со денот 

на склучувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 0302-123/1 Бр. 01-7002/2 

20 декември 2017 година 20 декември 2017 година 
Скопје Скопје 

Синдикат на одбраната 
и безбедноста 

 
Министерство за одбрана 

Претседател, Министер, 

Ристо Ајтов, с.р. Радмила Шеќеринска-Јанковска, с.р. 



 Стр. 16 - Бр. 188                                                                                  21 декември 2017 
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 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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