
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

2392. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

проект за инфраструктура за из-

градба на надземен 10 (20) kv прик-

лучен вод и бетонска столбна тра-

фостаница БСТС 10 (20)/0.4 kv; 100 

kva Петралица - Школо, КО Петра-

лица Општина Ранковце................... 2 

2393. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

проект за инфраструкура за изград-

ба на нов надземен 10 (20) kv вод и 

нова БСТС 10 (20)/0.4 kv КО Гра-

дец, Општина Крива Паланка........... 2 

2394. Одлука за продолжување на конце-

сијата за експлоатација на минерал-

на суровина – мермер на Друштво-

то за градежништво и трговија 

ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 

на локалитетот „Јаребички камен“, 

Општина  Кавадарци......................... 3 

  Стр. 

2395. Решение за назначување на Надле-
жен координатор за акредитација 
во системот на децентрализирано 
управување со претпристапните 
фондови од Европската Унија за 
Република Македонија...................... 3 

2396. Одлука за менување на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност 
за производство на електрична 
енергија...............................................  4 

2397. Одлука за менување на лиценца-
та за вршење на енергетската деј-
ност трговија со електрична енер-
гија..................................................  5 

2398. Одлука за менување на лиценца-
та за вршење на енергетската деј-
ност снабдување со електрична 
енергија........................................... 5 

2399. Одлука за влегување во сила на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија............................................... 6 

2400. Одлука за издавање на времена ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија............................................... 8 

 Oгласен дел ...................................... 1-4  

Број 123 5 септември 2017, вторник година LXXIII 



 Стр. 2 - Бр. 123                                                                             5 септември 2017 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2392. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана 29.8.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМЕН 

10 (20) KV ПРИКЛУЧЕН ВОД И БЕТОНСКА 

СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС 10 (20)/0.4 KV; 

100 KVA ПЕТРАЛИЦА-ШКОЛО КО  ПЕТРАЛИЦА  

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на проект за инфраструктура за изградба на надзе-

мен 10(20)kV приклучен вод и бетонска столбна тра-

фостаница БСТС 10(20)/0.4kV; 100kVA Петралица-

Школо КО Петралица, општина Ранковце. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 26 м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4057/1 Заменик на претседателот 

29 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

2393. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана 29.8.2017 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ НАДЗЕ-

МЕН 10 (20) KV ВОД  И  НОВА  БСТС 10 (20)/0.4 KV  

КО ГРАДЕЦ, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на проект за инфраструкура за изградба на нов над-

земен 10(20) kV вод и нова БСТС 10(20)/0.4 kV КО 

Градец, општина Крива Паланка.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 34 м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4058/1 Заменик на претседателот 

29 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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2394. 

Врз основа на член 39 став (9) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија” 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 Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

5.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-

НА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-

НИШТВО И ТРГОВИЈА ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 

КАВАДАРЦИ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ „ЈАРЕБИЧКИ  

КАМЕН“, ОПШТИНА  КАВАДАРЦИ 

 

1. На Друштвото за градежништво и трговија 

ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци му се продолжува 

концесијата за експлоатација на минерална суровина – 

мермер на локалитетот „Јаребички камен“, општина  

Кавадарци, со површина на простор на концесија за ек-

сплоатација дефинирана со Договор за концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – мермер на лока-

литетот “Јаребички камен“, општина  Кавадарци бр.24-

5665/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот текст: 

Договор за концесија ) и тоа: 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 

P=0,222178 km2. 

3. Времетраењето за продолжувањето на концесија-

та од точка 1 на оваа одлука е за 15  (петнаесет) го-

дини. 

4. Висината на надоместокот за продолжувањето на 

концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 

анекс на Договорот за концесија во согласност со Тари-

фникот за утврдување на висината на надоместоците за 

издавање на дозволи и концесии за вршење на детални 

геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 

минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа 

одлука ќе се определат со анекс на  Договорот за 

концесија. 

6. Како почеток на важење на продолжувањето на 

концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 

на потпишување на анекс на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 

анексот на Договорот за концесија ќе го потпише ми-

нистерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”. 
 

Бр. 44-5270/1 Заменик на претседателот 

5 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2395. 

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), а во врска со член 6 став (1) точка а) од Рам-

ковната спогодба меѓу Владата на Република Македо-

нија и Комисијата на европските заедници за правилата 

за соработка во врска со финансиската помош на Ев-

ропската заедница за Република Македонија во рамки-

те на спроведувањето на помошта според Инструмен-

тот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

29.8.2017 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН КООРДИ-

НАТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТ-

ПРИСТАПНИТЕ   ФОНДОВИ   ОД   ЕВРОПСКАТА  

УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За Надлежен координатор за акредитација во сис-

темот на децентрализирано управување со претприс-

тапните фондови од Европската Унија за Република 

Македонија се назначува д-р Драган Тевдовски, минис-

тер за финансии. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за назначување на Над-

лежен координатор за акредитација во системот на де-
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централизирано управување со претпристапните фон-

дови од Европската Унија за Република Македонија бр. 

42-6130/1 од 30 август 2016 година („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 167/2016). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 44-4695/1 Заменик на претседателот 

29 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2396. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 43 од Законот за енергетика енергетика („Служ-

бен 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 44 и 45 од Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Бара-

њето УП1 бр.07-29 од 22.02.2017 година на Друштвото 

за производство и дистрибуција на електрична енергија 

МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ди-

митрие Чуповски бр.6/1-3 Скопје, за менување на ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија, како и постапувајќи по служ-

бена должност, на седницата одржана на 4.9.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Лиценцата за производство на електрична 

енергија на Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје, 

издадена со Одлука за  утврдување на содржина на ли-

ценцата за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија УП1 бр.07-29 од 20.06.2011 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

82/11), во точка 1 зборовите „ул. Христо Смирненски“ 

бр. 54-1” се заменуваат со  зборовите „ул.Димитрие 

Чуповски бр.6/1-3 Скопје.  Во Прилог 1: 

1.1. во точка 1 зборовите „ул. Христо Смирненски“ 

бр. 54-1” се заменуваат со зборовите „ул. Димитрие 

Чуповски бр.6/1-3 Скопје“; 

1.2. во точка 5 евидентниот број се менува и гласи: 

„ЕЕ - 72.01.1/11,2/17“; 

1.3. во точка 12 став 1 зборовите „ул. Христо Смир-

ненски“ бр. 54-1” се заменуваат со зборовите „ул. Ди-

митрие Чуповски бр.6/1-3 Скопје“, во став 2 алинеја 2 

зборовите „Пазарните правила“ се заменуваат со „Пра-

вилата за пазар на електрична енергија“, а по алинеја 9 

се додава нова алинеја 10, која гласи: 

„- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари.“; 

1.4. во точка 14 зборовите „Пазарните правила“ се 

заменуваат со „Правилата за пазар на електрична енер-

гија“; 

1.5. во точка 18 став 1 се менува и гласи: 

„Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува известувања за 

сите околности, настани и промени кои што имаат или 

би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергет-

ската дејност.“ 

1.6. во точка 21, 23 и 24 зборовите „Правилникот за 

условите, начинот и постапката за издавање, менување, 

продолжување и одземање на лиценци за вршење на 

енергетски дејности“ се заменуваат со зборовите „Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија”. 

 

УП1 Бр. 07-29  

4 септември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2397. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 43 

од Законот за енергетика 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 45 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 УП1 бр.12-1324/1 

од 27.07.2017 година на Друштвото за трговија со елек-

трична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Скопје на седницата одржана на 04.09.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА  ЕНЕРГЕТСКАТА  ДЕЈНОСТ  ТРГОВИЈА  СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Лиценцата за вршење на енергетската дејност 

трговија со електрична енергија на Друштвото за трго-

вија со електрична енергија и гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр.07-127/15 

од 16.10.2015 година, изменета со Одлука  УП1 бр.07-

127/15 од 16.02.2017 година (Службен весник на Ре-

публика Македонија бр.180/15 и 22/17), во точка 1 збо-

ровите “Друштвото за трговија со електрична енергија 

и гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште 

на адреса ул. Руѓер Бошковиќ бр. 13-2/24 Скопје - Кар-

пош” се менуваат со зборовите “Друштвото за трговија 

со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Орце Нико-

лов бр. 146 Б – 4 Скопје”. Во Прилог 1: 

1.1. точка 1 се менува и гласи:  

“Друштвото за трговија со електрична енергија и 

гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште 

на адреса ул. Орце Николов бр. 146 Б – 4 Скопје”; 

1.2. во точка 5 евидентниот број се менува и гласи: 

„ЕЕ - 253.10.1/15, 2/17, 2/17 “; 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија”. 

 

УП1 Бр. 07-127/15  

4 септември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2398. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 43 

од Законот за енергетика 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 45 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 УП1 бр.12-1325/1 

од 27.07.2017 година на Друштвото за трговија со елек-

трична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Скопје на седницата одржана на 4.9.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА  ЗА ВРШЕЊЕ 

НА  ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ  СНАБДУВАЊЕ 

СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Лиценцата за вршење на енергетската дејност 

снабдување со електрична енергија на Друштвото за 

трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЏИ 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 

бр.07-143/15 од 31.12.2015 година, изменета со Одлука  

УП1 бр.07-143/15 од 8.2.2017 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.1/16 и 15/17), во точка 1 

зборовите “Друштвото за трговија со електрична енер-

гија и гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со се-

диште на адреса ул. Руѓер Бошковиќ бр. 13-2/24 Скопје 

- Карпош” се менуваат со зборовите “Друштвото за тр-

говија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Ор-

це Николов бр. 146 Б – 4 Скопје”. Во Прилог 1: 

1.1. точка 1 се менува и гласи:  

“Друштвото за трговија со електрична енергија и 

гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште 

на адреса ул. Орце Николов бр. 146 Б – 4 Скопје”; 

1.2. во точка 5 евидентниот број се менува и гласи: 

„ЕЕ - 259.11.1/15, 2/17, 2/17 “; 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија”. 

 

УП1 Бр. 07-143/15  

4 септември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2399. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 

постапувајќи по Барањето за влегување во сила на ли-

ценца за производство на електрична енергија УП1 

бр.12-60/17 од 31.8.2017 година на Модна конфекција 

ЗЕН ДОО Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бб. 

Штип, на седницата одржана на ден 4.9.2017 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Модна конфекција ЗЕН ДОО 

Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бб. Штип, за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија од фотонапонска електроцентрала 

ФЕЦ „ ЗЕН СОЛАР “ издадена со Одлука за издавање 

на лиценца за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија УП1 бр.12-60/17 од 

09.06.2017 година, („Службен весник на РМ“ бр.72/17) 

влегува во сила.  

2. Лиценцата е Прилог 1 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. 12-60/17  

4 септември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________   

 Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Модна конфекција ЗЕН ДОО Штип, со седиште на 

ул. Гоце Делчев бб. Штип 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 294.01.1/17 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

04.09.2017 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

04.09.2052 година 

 

6. Број на деловниот субјект – 4283210 

 

7. Единствен даночен број – 4029991100019 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ЗЕН СО-

ЛАР“ во општина Штип. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца. 

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

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, 
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како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

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

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

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,  

- 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. 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика 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; 
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика 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. 

 

16. 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. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат 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. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  

Прилог 2 

 

Податоци за опремата за ФЕЦ „ЗЕН СОЛАР“ 

 

1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ 

„ЗЕН СОЛАР“ со инсталирана моќност од  108 kW;  

2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на фотонапонска централа - 

45 години. 

3. Податоци за опремата: 

- Број на  на фотоволтаични модули 400 x 270 W,  

- Тип-поликристални панели  JA SOLAR)270W,  

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 270 Wp, 

- Номинален напон 31,23 V 

- Струја на модул 8,65 А 

4. Податоци за инвертор Fronius ECO25.0-3-S; 

Номинални податоци максимална моќност 4 x 25 

kW. 

5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.600 

kWh/m2, 

6. Очекувано производство на електрична енергија 

160 MWh. 

__________ 

2400. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 40 од Законот за енергетика („Службен весник на 

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

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

и член 33 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

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

вајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на  електрична 

енергија УП1 бр.12-85/17 од 25.8.2017 година на Друш-

твото за производство на електрична енергија АКТУ-

ЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана 

на 1.9.2017 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со се-

диште на ул. 1632 бр.46  Скопје – Гази Баба, согласно 

член 40 од Законот за енергетика, му се издава ли-

ценца, за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ 

„Конска“ со реф. бр. 184. 

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

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од мала хидроелектрична центра-

ла лоцирана во општина Гевгелија. 

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 одлука за влегување во 

сила, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе 

достави извештај за извршен технички преглед од над-

зорен инженер со кој овој енергетски објект се става во 

употреба, а на тој начин ќе заврши испитувањето на 

опремата како и пробната работа на оваа мала хидрое-

лектрична централа. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-85/17  

1 септември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

Прилог 1 

ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство на електрична енергија 

АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на 

ул. 1632 бр.46  Скопје – Гази Баба. 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ - 300.01.1/17 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

01.09.2017 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

01.03.2018 година 

 

6. Број на деловниот субјект – 6774554 

 

7. Единствен даночен број – 4043014516650 

 

8. 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 

мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет. 

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Конска“ со 

реф. бр. 184 во општина Гевгелија согласно Договор за 

концесија за користење на вода за производство на 

електрична енергија од мали хидроелектрични центра-

ли бр. 11-4184/1 од 04.05.2015 година. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
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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.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, 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,  

- 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. 

 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика 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; 
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика 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. 

 

16. 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. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, 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. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно 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. 

 

19. 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. 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

Прилог 2 

 

Податоци за опремата за МХЕЦ Конска,  реф. бр. 

184 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

„Конска“ со реф. бр. 184;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2016 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон вертикална, FERO INVEST; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 1.009 kW, 

- Номинален проток: 0,95 m3/s, 

- Номинален нето пад: 121,6 m, 

- Номинална брзина: 600 min -1 

5. Податоци за генератор  

– производител MARRELITOTORI: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1.100 kVA, 

- Моќнoст активна: 990 kW, 

- Номинален напон: 0.4 kV, 

- Номинална брзина: 600 min -1 

- Номинален фактор на моќност: 0,9 

6. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1.100 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV 
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