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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3627.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА
I
Г. Кенан Рамадани се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација, со седиште во Берн.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 90
2 ноември 2018 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3628.
Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 30.10.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ
СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА
КОМИСИЈА 1 (*)
Член 1
Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15,
67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16, 22/17, 48/17, 162/17, 189/17, 44/18, 99/18 и 157/18), во членот 1,
во ставот (2) по бројот „407“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 408, се додаваат пет нови Прилози 409, 410, 411, 412 и 413 кои се составен дел на оваа уредба.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9237/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3629.
Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.10.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП И ЗА ЗАСНОВАЊЕТО НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ
Член 1
Во Уредбата за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/16 и 190/17), во
членот 7 ставот (2) се менува и гласи:
„Висината на трошоците од ставот (1) на овој член
изнесува 10% од вредноста на банкарската гаранција за
сериозност на понудата, но не повеќе од 15.000,00 денари.“.
Член 2
Започнатите постапки за отуѓување и давање под
закуп на градежно земјиште сопственост на Република
Македонија по пат на јавно наддавање до денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе продолжат согласно одредбите од Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за
засновањето на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/16 и
190/17).
Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9242/1
Претседател на Владата
30 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3630.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
30.10.2018 година, донесе

Бр. 201 - Стр. 9

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
варовник на локалитетот „Костени Врвој“, Општина
Охрид поднесена од Друштвото за сообраќај, трговија
и услуги КЛАСИК КОМПАНИ 2010 увоз-извоз ДООЕЛ Охрид бр.24-4495/1 од 25.7.2016 година, бидејќи од
Општина Охрид е добиено негативно мислење бр.212984/2 од 12.3.2018 година, затоа што предметниот локалитет се наоѓа во опфат на простор заштитен како
светско природно и културно наследство во Охридскиот регион, подрачје кое е под заштита на УНЕСКО и во
границите на Просторниот план на Охридско-Преспанскиот регион, како и во близина на магистралниот пат
Охрид-Ресен со кое би можело да дојде до нарушување
и загадување на животната средина.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7886/1
Претседател на Владата
30 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3631.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Македонија во својство
на Собрание на друштвото, на седницата одржана на
30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“
- СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и
финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај
,,Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост
за 2017 година, усвоени од Управниот одбор на АД за
поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во
државна сопственост, со Oдлука бр. 0201-460/8, на седницата, одржана на 28.2.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8607/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3632.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Македонија во својство
на Собрание на друштвото, на седницата одржана на
30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ
„МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска
пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2017 година, усвоен од Управниот одбор на АД за поштенски
сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна
сопственост, со Одлука бр.0201-460/7 на седницата, одржана на 28.2.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8607/2
Претседател на Владата
30 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3633.
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“
бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/2011, 51/11,
136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и
11/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
„ГОСТИВАРСКИ ТЕАТАР“ - ГОСТИВАР
Член 1
Заради подготвување и јавно изведување на драмски дела се основа Национална установа „Гостиварски театар“ - Гостивар, како непрофитна установа од
областа на културата.
Член 2
Националната установа „Гостиварски театар“ - Гостивар (во натамошниот текст: Националната установа),
врши дејност на изведувачка уметност.
Член 3
Називот на Националната установа гласи: Република Македонија Национална установа „Гостиварски театар“ - Гостивар.
Седиштето на Националната установа е на улица
„Браќа Гиноски“ б.б.-Гостивар.
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Член 4
Министерот за култура во рок од два месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува
вршител на должноста директор на Националната установа, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на
претставување и застапување на Националната установа до нејзиното конституирање.
Министерот за култура во рок од шест месеци од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе именува Управен одбор на Националната установа, согласно
Законот за културата.
Член 5
Управниот одбор на Националната установа во рок
од 30 дена од денот на неговото именување на предлог
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Статутот на Националната установа.
Член 6
Министерството за култура во рок од осум дена од
денот на дадената согласност на Статутот, распишува
Конкурс за избор на директор на Националната установа.
Член 7
Средствата и имотот за работа на Националната установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за култура, како и од
други извори.
Член 8
Упис во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на изборот на директор на Националната установа.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9692/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3634.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно 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 30.10.2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Снежана Николовска, судија на Основниот суд Велес,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 31.10.2018 година.
Бр. 02-1466/1
30 октомври 2018 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
3635.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 5 и член 83 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, 132/17 и 168/18), а во врска со член 62 став 6 од
истиот закон, член 22 од Правилникот за минимални
технички, просторни, финансиски и кадровски услови
за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување
бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, член 51 став
1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија”, бр. 124/15), член 14 од Законот за управните
спорови („Службен весник на Република Македонија“,
бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1
бр.08-489 од 16.10.2018 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС
Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ), бр.08-53 од 05.01.2015 година, а согласно Заклучокот, бр.02-4733/2 од 31.10.2018 година, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 43-та седница одржана на 31.10.2018 година
донесе:
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РТВ ОРБИС БИТОЛА ДООЕЛ – ВО СТЕЧАЈ (СО ПРЕТХОДЕН НАЗИВ ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РТВ ОРБИС
БИТОЛА ДООЕЛ)
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-53 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во
стечај (со претходен назив Трговско радиодифузно
друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ), поради неисполнување на обврската од член 62 став 6 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, 132/17 и 168/18) и член 22
од Правилникот за минимални технички, просторни,
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола
за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од
21.11.2014 година со измена и дополнување бр.01-

3336/1 од 08.05.2015 година, со оглед на фактот дека
радиодифузерот не ги исполнил минималните кадровски услови од Правилникот за минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, односно
затоа што по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот
на дозволата да ја врши дејноста.
2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Македонија”, на веб страницата на Агенцијата
и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник
на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република
Македонија.
3. Оваа Одлука е конечна.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив Трговско
радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ), е
имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-53
од 05.01.2015 година, за емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, на локално ниво, за подрачјето на Општина
Битола, Општина Могила, Општина Новаци и Општина
Ресен, телевизиски програмски сервис со општ формат
во кој застапените видови програми ги остваруваат сите
три медиумски функции, на македонски јазик.
Согласно член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за обезбедување на телевизиско или радио емитување покрај условите и обврските пропишани во овој закон, радиодифузерот треба да исполнува посебни минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од
програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт
донесен од страна на Агенцијата.
Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми, од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и другите прописи, донесени врз основа на
него (член 29 став 1 од цитираниот Закон).
Во член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за
добивање дозвола за радио и телевизиско емитување
бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, бројот и
структурата на вработените лица за телевизија на локално ниво, треба да биде најмалку 5 (пет), од кои 3
(три) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како
новинари.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги при проверка на„ Службен весник на Република
Македонија“ бр.19/18 од 30.01.2018 година, констатираше објава дека Основниот суд Битола со Решение
Ст.бр. 248/17 од 24.01.2018 година повел претходна постапка заради утврдување на условите за отварање стечајна постапка над должникот Трговско радиодифузно
друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ. Исто така, при
редовна проверка констатираше и објава на наведеното
на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија на 29.01.2018 година.
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Потоа, во „Службен весник на Република Македонија“ бр.52/18 од 22.03.2018 година, објавено е дека
Основниот суд Битола со Решение Ст.бр. 248/17 од
16.03.2018 година објавил предлог за отворање стечајна постапка над имотот на должникот Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ, како и
дека за стечаен управник се определува м-р економист
Ели Божиновска од Битола, овластен стечаен управник.
Цитираното Решение e упишано и во Централниот регистар на Република Македонија на 21.03.2018 година,
а на 22.03.2018 година е регистрирано дека со Решение
Ст.бр. 248/17 од 16.03.2018 година на Основниот суд
Битола, предлогот за отворање на стечајна постапка
над должникот Трговско радиодифузно друштво РТВ
ОРБИС Битола ДООЕЛ, се усвојува и се отвора стечајна постапка над наведениот должник и дека се закажува испитно рочиште на 26.04.2018 година.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, во насока на преземање понатамошни дејствија
од аспект на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по повод објавата во „Службен весник на Република Македонија“ бр.52/18 од
22.03.2018 година, дека со Решение Ст.бр. 248/17 од
16.03.2018 година на Основниот суд Битола се отвора
стечајна постапка над должникот Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ, до стечајниот управник Ели Божиновска од Битола достави допис - Барање информации наш арх.бр. 03-1724/3 од
13.04.2018 година, со кој побара детални информации
за текот или за евентуалниот исход на постапката.
На 20.06.2018 година, до Агенцијата доставено е
Известување од стечајниот управник на Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во
стечај наш арх.бр.03-1724/4, во кое ја информира
Агенцијата дека над Трговско радиодифузно друштво
РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај со Решение
Ст.бр. 248/17 од 16.03.2018 година е отворена стечајна
постапка и дека на ден 07.06.2018 година е одржано извештајно собрание на кое е одлучено дека постои можност од продолжување на деловниот потфат над Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај, а извештајното собрание за гласање на
доверителите со право на глас за тоа дали деловниот
потфат да продолжи и да се прифати предлог иницијативата од стечајниот управник за план за реорганизација ќе се гласало на 18.06.2018 година. Во цитираното
Известување од страна на стечајниот управник доставено до Агенцијата е напоменато дека „сега“ дејноста
ја обавуваат две лица, а по изгласувањето на планот ќе
се усогласат со пет вработени.
Заради добивање информации за текот на постапката, особено дали е одржано Извештајното собрание,
што е одлучено на истото, како и дали има промена на
бројот и структурата на вработените лица, или други
евентуални промени во ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги до стечајниот управник, Ели Божиновска достави допис – Барање информации во врска
со Ст.бр.248/17 од 16.03.2018 година наш арх.бр.031724/5 од 10.8.2018 година.
До Агенцијата, на 04.07.2018 година, доставена е
Тековна состојба за субјектот Трговското радиодифуз-
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но друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај,
издадена од Централниот регистар на Република Македонија на 2.7.2018 година.
На 23.8.2018 година, од страна на стечајниот управник на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС
Битола ДООЕЛ – во стечај, до Агенцијата доставено е
Известување наш арх.бр.03-1724/6 од 23.8.2018 година,
дека на 18.6.2018 година на Извештајното собрание на
доверители донесена е одлука деловниот потфат да
продолжи и да се изготви план за реорганизација кој ќе
го изготви стечајниот управник во име на должникот и
кој ќе се достави до сите доверители, во прилог на што
достави Записник од Извештајното собрание.
На 3.9.2018 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до стечајниот управник на
ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај, достави
допис - Барање во врска со СТ.бр.248/17 од 16.03.2018
година наш арх.бр.03-1724/7, со кое побара од Стечајниот управник да и биде доставен Планот за реорганизација.
Агенцијата, од страна на стечајниот управник на
ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај, на
4.9.2018 година по електронски пат беше известена дека планот за реорганизација бил во фаза на изготвување, дека истиот ќе биде со рок на исполнување од 3
години, како и дека штом ќе биде правосилен и прифатен, ќе и биде испратен на Агенцијата.
На 11.9.2018 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги повторно испрати допис –
Барање податоци за бројот на вработени (наш
арх.бр.03-4013/1) до Ели Божиновска – стечаен управник на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС
Битола ДООЕЛ– во стечај, со кој побара во рок од 7
(седум) дена од денот на приемот на дописот, до
Агенцијата, да достави документи (Преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување за
деловен субјект, издаден од Агенција за вработување
на Република Македонија, и договори за дело и/или авторски договори за лицата ангажирани во радиодифузерот), во оригинал или фотокопии заверени на нотар,
од кои што ќе може да се констатира дека Трговското
радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ–
во стечај ги исполнува минималните кадровски услови
утврдени во Правилникот за минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување. Во
Агенцијата е доставена повратница од Македонска
пошта дека дописот бил уредно примен на 14.9.2018
година, така што рокот за доставување на документите
истекуваше на 21.9.2018 година.
Со оглед на наведеното на 21.9.2018 година,
Агенцијата достави допис и до стечајниот судија, Снежана Дојчиновска (наш арх.03-1724/9), во насока на
преземање на соодветни дејствија согласно своите законски надлежности, побара да и бидат доставени информации за бројот и структурата на вработените лица
кај ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со
претходен назив ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ) и
ангажираните лица по друг основ.
Имајќи предвид дека до Агенцијата не беше доставена побараната документација, на 1.10.2018 година,
Агенцијата, до Ели Божиновска – стечаен управник на
Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ– во стечај, уште еднаш испрати допис – Ба-
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рање податоци (наш арх.бр.03-4013/2) со кој на радиодифузерот му беше укажано дека е должен потребната
документација да ја достави веднаш по приемот на дописот и дека доколку не постапи по него Агенцијата ќе
покрене постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување. Во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека дописот бил уредно примен на 2.10.2018 година.
Заклучно со 8.10.2018 година, од страна на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ– во стечај, до Агенцијата не беа доставени потребните документи.
На 9.10.2018 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши вонреден административен надзор над субјектот на надзорот ТРД
РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ– во стечај (со претходен
назив ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ), при што во
Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.03-4445/1 од 9.10.2018 година беше констатирано дека ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ– во стечај (со
претходен назив ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ) не
ги исполнува минималните кадровски услови утврдени
во Правилникот за минимални технички, просторни,
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола
за радио или телевизиско емитување. Следствено на
тоа, во Извештајот беше даден предлог Директорот на
Агенцијата да достави предлог до Советот за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско
емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ
ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив
Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола
ДООЕЛ), бр.08-53 од 5.1.2015 година.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, е утврдено дека доколку се констатира непочитување на одредбите од цитираниот Закон и подзаконските акти донесени врз основа на него, како и од условите и обврските утврдени
со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавачот на медиум, Директорот на агенцијата може да
презема мерки, односно да достави Предлог до Советот
на Агенцијата за одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелно медиумски услуги, Агенцијата ќе
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување пред истекот на рокот за која што е издадена и ќе го
избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување,
доколку по издавањето на дозволата настанат околности, што претставуваат законски пречки за имателот
да ја врши дејноста.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ја
покренува Советот по Предлог на Директорот на
Агенцијата.
Со оглед на констатираното прекршување на член
62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот за минимални
технички, просторни, финансиски и кадровски услови
за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, во согласност со член 83 став 1 и став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во
врска со член 82 став 1 алинеја 5 од цитираниот Закон,
Директорот на Агенцијата, достави Предлог Уп1 бр.08-
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489 од 16.10.2018 година за покренување постапка за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на
Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив Трговско
радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ)
бр.08-53 од 5.1.2015 година.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 42-та седница одржана на
17.10.2018 година, со Заклучокот, бр.02-4519/2 од
17.10.2018 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-489
од 16.10.2018 година, за покренување на постапка за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на
Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив Трговско
радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ),
доставен од предлагачот, Директорот на Агенцијата.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на Трговското радиодифузно друштво РТВ
ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив
Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола
ДООЕЛ), бр.08-53 од 5.1.2015 година, а согласно член
82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата на 17.10.2018 година, до радиодифузерот – стечајниот управник достави во писмена
форма преку „Македонска пошта“ Скопје, Известување
Уп1 бр.08-489 од 17.10.2018 година во кое му беше
укажано дека Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата,
Уп1 бр.08-489 од 16.10.2018 година, ќе донесе Одлука
за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, поради прекршување на член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член
22 од Правилникот за минимални технички, просторни,
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола
за радио и телевизиско емитување, по што согласно
член 85 став 2 од цитираниот Закон, радиодифузерот
ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери. До
Агенцијата е доставена повратница од Македонска
пошта дека Известувањето Уп1 бр.08-489 од 17.10.2018
година, било уредно примено на 22.10.2018 година. Исто така, наведеното Известување беше доставено и во
електронска форма на 18.10.2018 година на електронската адреса на стечајниот управник на радиодифузерот: eli.bozin@yahoo.com.
На 29.10.2018 година, од страна на вработени лица
во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, доставено е Известување
бр.08-489 со кое се известува дека заклучно со 09:30
часот на 29.10.2018 година (понеделник), во архивата
на Агенцијата не е доставена документација од која
што ќе може да се констатира дека Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во
стечај (со претходен назив Трговско радиодифузно
друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ) ги исполнува
минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и
кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.
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Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
Директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата
бр.08-53 од 5.1.2015 година - Трговското радиодифузно
друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со
претходен назив Трговско радиодифузно друштво РТВ
ОРБИС Битола ДООЕЛ) не ја исполнил обврската
предвидена во член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски
и кадровски услови за добивање дозвола за радио или
телевизиско емитување, Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-4733/2 од 31.10.2018 година,
донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-53 од
5.1.2015 година за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ
– во стечај (со претходен назив Трговско радиодифузно
друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ), поради тоа што
имателот на дозволата не ја исполнил обврската предвиденa во член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот
за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со
измена и дополнување бр.01-3336/1 од 8.5.2015 година,
односно поради тоа што по издавањето на дозволата
настанати се околности што претставуваат законски
пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.
Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.
УП1 Бр. 08-489
1 ноември 2018 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со
претходен назив Трговско радиодифузно друштво РТВ
ОРБИС Битола ДООЕЛ) е конечна. Против одлуката за
одземање на дозволата, Трговското радиодифузно
друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со
претходен назив Трговско радиодифузно друштво РТВ
ОРБИС Битола ДООЕЛ) има право да поднесе тужба
до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3636.
Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и
член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 96/18), 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), Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Македонија
постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за
трговија со електрична енергија, УП1 бр. 12-75/18 од
11.09.2018 година на Друштвото со трговија со електрична енергија ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ
ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 29.10.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото со трговија со електрична енергија
ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје,
се издава лиценца за вршење на енергетската дејност
трговија со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, “Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија”, кој што е составен дел на оваа Oдлука.
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. 12-75/18
29 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво со трговија со електрична енергија ЕСП
ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје со дедиште на ул. Бојмија бр.8/1-36 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
29.10 2018 година
4. Датум на важење на лиценцата
29.10 2028 година
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5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 340.10.1/18
6. Единствен матичен број – 7294794
7. Единствен даночен број – 4080018575548
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
и операторите на дистрибутивните системи, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична
енергија, како и продажба во странство.
Трговецот со електрична енергија, во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична
енергија, Мрежните правила за пренос на електрична
енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на
прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување 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 енергија, носителот на лиценцата може да 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
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- 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 електрична енергија, Мрежните правила за пренос на електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција
на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
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- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија на потрошувачи по договорената цена, при што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го
вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори на енергија произведена од повластени
производители кои користат повластена тарифа;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред 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 Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија
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 условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи 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 средина,
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.
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) 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;
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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 сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;
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.
__________
3637.
Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и
член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 96/18), 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), Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Македонија
постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за
снабдување со електрична енергија, УП1 бр. 12-109/18
од 21.09.2018 година на Друштвото со трговија со
електрична енергија ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на
29.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото со трговија со електрична енергија
ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје,
се издава лиценца за вршење на енергетската дејност
снабдување со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, “Лиценца за
вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија”, кој што е составен дел на оваа Oдлука.
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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. 12-109/18
29 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво со трговија со електрична енергија ЕСП
ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје со дедиште на ул. Бојмија бр.8/1-36 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
29.10.2018 година
4. Датум на важење на лиценцата
29.10.2028 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 341.11.1/18
6. Број на деловниот субјект – 7294794
7. Единствен даночен број – 4080018575548
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење 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 електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување 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 снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на
целата територија на Република Македонија и странство.
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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 договори;
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, Правилата за пазар на електрична
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила 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 склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 94 став (5) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената 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 електричната енергија;
- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична
енергија,
- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,
- ги објави на својата веб страница општите услови
на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и
точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат
со својата потрошувачка,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога
потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно
затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена,
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и резервираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,
- доставува до операторот на електропреносниот
систем податоци за трансакциите и плановите за пот-
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рошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите;
- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид
заштитата на доверливоста;
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот 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 територијата на Република Македонија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при
работа;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите;
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 доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
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;
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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 сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и 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. 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.
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.
__________
3638.
Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и
член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 96/18), 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), Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Македонија
постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за
производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-110/18
од 21.09.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, на
седницата одржана на 29.10.2018 година, донесе
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ценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од
ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во
употреба.
4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-110/18
29 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца
Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ
ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на булевар
Свети Климент Охридски бр. 30 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремената лиценца ЕЕ 339.01.1/18
4. Единствен матичен број 6974023
5. Единствен даночен број 4080014546020
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор,
МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр 14 во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од
оваа привремена лиценца.

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр 14 со локација согласно издадено одобрение за градење.

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрала
МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр 14.
2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Македонија согласно член 44 од
Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за ли-

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценцата има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ
акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценцата во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
ПРИЛОГ 2. Податоци за мала хидроелектрана
приклучена на дистрибутивна мрежа:
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕ
Падалишка река со реф. бр. 14;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
3. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Хоризонтална Пелтон,
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 497 kW,
- Номинален проток: 0,35 m³/s,
- Номинален нето пад: 152,66m,
- Номинална брзина: 750 -1
4. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци – Синхрон, Марели Мотори Италија со хоризонтално вратило;
- Номинални податоци:
- Привидна моќност: 600 kVA,
- Моќнoст активна: 480 kW,
- Фреквенција: 50hz
- Номинален напон: 10/0,4 kV,
- Номинална брзина: 750 -1
- Номинален фактор на моќност: 0, 8
5. Податоци за трансформатор – Тесар Италија:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 630 kVA,
- Номинален напон: 10/0,4 kV/kV

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3639.
Врз основа на чл. 71 став 1 т. б) в.в. со чл.78 став 1
т. ж) и член 79 став 4 од Законот за извршување
(„Службен весник на Р. Македонија“ бр.72/16 и
142/16), Управниот одбор на Комората на извршители
на РМ на ден 26.10.2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
Се брише од именик на извршители Звонимир Мисајловски со адреса на живеење на ул. „142“ бр.50 Тетово, запишан во именикот на извршители при Комората на извршители на РМ како извршител под реден
број 90.
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
На ден 21.07.2011 година со Решение на Министерот за правда бр. 09-2915/1 лицето Звонимир Мисајловски беше именуван за извршител на подрачјето на Основен суд Тетово.
Врз основа на чл. 33 ст. 5 од Законот за извршување
(„Службен весник на Р.Македонија“ бр.35/05 од
18.05.2005 година, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09 50/10,
83/10, 88/10 и 171/10) извршен е упис на извршител
Звонимир Мисајловски од Тетово во Именикот на извршители што се води од страна на Управниот одбор
при Комората на извршители на РМ, како извршител
под реден број 90.
На ден 25.10.2018 година до Комората на извршители на РМ доставено е Решение бр. 09-4971/1 од
22.10.2018 година, со кое Министерот за правда како
надлежен орган согласно чл. 71 ст. 1 точка б) и став 2
од Законот за извршување („Службен весник на Р. Македонија“ бр.72/16 и 142/16), донесува решение за
престанок на должноста извршител на Звонимир Мисајловски од Тетово, поради навршување на 64 годишна возраст поради што се исполнува условот за престанок на должноста извршител согласно закон, со датум
на влегување на сила на решението 25.10.2018 година.
Управниот одбор на Комората на извршители на
РМ, во рамки на своите овластувања на ден 26.10.2018
година спроведе бришење на извршител Звонимир Мисајловски од Именикот на извршители кој се води при
Комората на извршители на РМ, врз основа на што на
истиот му престануваат сите обврски спрема Комората
на извршители на РМ.
Согласно горенаведеното, Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РМ, одлучи
како во диспозитивот на ова решение.
Бр. 03-494/2
26 октомври 2018 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател на Управен одбор,
Зоран Димов, с.р.

Правна поука: против оваа одлука извршителот има
право на правна заштита со поведување на управен
спор пред Управен суд на РМ во рок од 30 дена по
прием.
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