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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1148.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-
ното земјиште („Службен  весник на Република Маке-
донија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА РЕГУЛА-
ТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА СУ-
ПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО, АД ЗА ИЗ-
ГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 
ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕ-
ЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ, ЦЕНТРАЛЕН 
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, КО-
МИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И АД ВО ДРЖАВНА СОПС-
ТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ДАВАТЕЛ 
НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА 

НАВИГАЦИЈА М–НАВ

Член 1
Со оваа одлука на Регулаторна комисија за енерге-

тика на Република Македонија, Агенција за супервизи-
ја на осигурувањето, АД за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје, Централен регистар на Републи-
ка Македонија, Комисија за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија и АД во државна сопственост за 
вршење на дејност давател на услуги на воздухопловна-
та навигација М–НАВ се дава право на трајно користе-
ње градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија со вкупна површина од 1062 м2 кое претставува 
градежна парцела составена од: 

- КПбр.13526/7 КО Центар 1 со површина од 1018 
м2 евидентирано во Имотен лист број 98663 и

- КПбр.13854/2 КО Центар 1 со површина од 44 м2 
евидентирано во Имотен лист број 98663, согласно Из-
вод од Детален урбанистички план Градска четврт „Го-
лем Ринг“ Јужен дел – Исток, со намена за изградба на 
државни институции.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

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

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

Бр.41-2046/1 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1149.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1322/1 од 1.4.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 

Бр.41-2449/1 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1150.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1323/1 од 1.4.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/2 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1151.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1326/1 од 1.4.2013 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 

Бр.41-2449/3 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1152.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1327/2 од 1.4.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 

Бр.41-2449/4 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1153.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1328/1 од 1.4.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 

Бр.41-2449/5 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1154.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1329/1 од 1.4.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 

Бр.41-2449/6 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1155.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1321/2 од 1.4.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 

Бр.41-2449/7 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1156.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1325/2 од 1.4.2013 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 

Бр.41-2449/8 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1157.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1330/2 од 1.4.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 

Бр.41-2449/9 Заменик на претседателот
2 април 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1158.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за труд и социјална политика, бр. 
07-1331/2 од 1.4.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
 
Бр.41-2449/10 Заменик на претседателот

2 април 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

1159.
Врз основа на член 50 став 5 од Законот за научно-

истражувачката дејност  („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12 и 24/13), 
министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА НАУЧНИ СОБИРИ  И УЧЕСТВО 
НА ДОМАШНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЧИ НА МЕ-
ЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ И СТУДИСКИ 

ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на фина-

сирањето на организација на научни собири и учество 
на домашни научни истражувачи на меѓународни науч-
ни собири и студиски престои во странство.

Член 2
За финасирање на организација на научни собири и 

учество на домашни научни истражувачи на меѓународ-
ни научни собири и студиски престои во странство се 
доделуваат средства од страна на Министерството за 
образование и наука (во натамошниот текст: Мини-
стерството) на државните универзитети и приватните 
универзитети-во нивните единици насочени кон наука 
(научни институти) и во единици насочени кон образо-
вание засновано на наука (факултети), Македонската 
академија на науките и уметностите, самостојните др-
жавни високообразовни установи, самостојните приват-
ни високообразовни установи, јавните научни устано-
ви, мешовитите научни установи, приватните научни 
установи и самостојните истражувачи, по пат на јавен 
конкурс.

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИ СОБИРИ

Член 3
По објавениот јавен конкурс од член 2 од овој пра-

вилник за доделување средства за финасирање на мате-
ријални трошоци и услуги, за печатење на зборници на 
трудови од одржаните научни собири, организаторот 
на научниот собир поднесува пријава за доделување на 
средства. 

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци 
за: организаторот на научниот собир, називот на науч-
ниот собир, образложение за карактерот на научниот 
собир, број на учесници на научниот собир, вклучувај-
ќи и учесници од странство, број на прифатени трудо-
ви и спецификација на потребни финансиски средства 
за одржување на научниот собир. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува: 
одлука од организаторот за одржување на научниот со-
бир, одлука за печатење на зборникот на трудови од на-
учниот собир и програма за работа на научниот собир 
со број на учесници.

Член 4
Организаторот го известува Министерството за про-

мените што ќе настанат во врска со организирањето и 
одржувањето на научниот собир најдоцна три дена од 
денот на настанувањето на промената.
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Член 5
Организаторот најдоцна шест месеци од одржување-

то на научниот собир до Министерството доставува из-
вештај со спецификација на направените трошоци и 
два примерока од зборникот на трудови. 

Член 6
Средствата кои се доделуваат за организација на на-

учни собири се пресметуваат во зависност од бројот на 
учесниците на научниот собир и расположивите средс-
тва на Министерството за тековната година.

                                                        
УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВА-

ЧИ НА МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ

Член 7
Субјектите за вршење на научно-истражувачката 

дејност  по објавениот јавен конкурс од член 2 од овој 
правилник за доделување средства за учество на домаш-
ни научни истражувачи на меѓународни научни соби-
ри, поднесуваат пријава за доделување на средства. 

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци 
за: називот на меѓународниот научен собир, кандида-
тот за учество на меѓународниот научен собир, негово-
то научно, наставно-научно или соработничко звање и 
називот на установата во која е вработен.

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува: 
доказ дека трудот е прифатен за усна или писмена (по-
стер) презентација од организаторот на меѓународниот 
научен собир, согласност од установата каде што е вра-
ботен кандидатот за учество на меѓународниот научен 
собир, потврда за висина на патните трошоци, потврда 
за висина на котизацијата и абстракт од научниот труд.

Член 8
Средствата кои се доделуваат за учество на домаш-

ни научни истражувачи на меѓународни научни собири 
се пресметуваат во зависност од висината на котизаци-
јата, висината на патните трошоци и расположивите 
средства на Министерството за тековната година.

 
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО

Член 9
Субјектите за вршење на научно-истражувачката 

дејност  по објавениот јавен конкурс од член 2 од овој 
правилник за доделување средства за студиски престои 
во странство, поднесуваат пријава за доделување на 
средства. 

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци 
за: кандидатот за студискиот престој во странство, него-
вото научно, наставно-научно или соработничко звање, 
установата во која е вработен, институцијата во која е 
на студиски престој во странство и времетраењето на 
студискиот престој во странство.

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува: 
програма за обавување на студискиот престој во странс-
тво, писмен доказ од установата каде ќе престојува де-
ка го прифаќа кандидатот за студиски престој во 
странство, согласност од установата каде што е врабо-
тен кандидатот за студискиот престој во странство и по-
тврда за висината на патните трошоци.

Член 10
Средствата кои се доделуваат за студиски престои 

во странство се пресметуваат во зависност од висината 
на средствата за патните трошоци и расположивите 
средства на Министерството за тековната година.

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 19-6872/2
28 март 2013 година Министер,

Скопје м-р Панче Кралев, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1160.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА ОЦИЈАЛНА 
РАБОТА КАВАДАРЦИ

1.Се дава согласност на Статутот на Ј.У Меѓуоп-
штински центар за социјална работа Кавадарци, број 
02-1189/9 донесен од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на  28.3.2013 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 10-2339/2
2 април 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1161.
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка согласно член 93 став 1 
алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија, в.в. 
со член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува 
следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се разрешува од вршење на судиската функција Ан-
гелина Босилкова, судија на Основниот суд Велес, пора-
ди нестручно и несовесно вршење на судиската функци-
ја од член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите.

Бр. 07-819/13 Судски совет
3 април 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1162.
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, бр. 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП1-
5 од 19.2.2013 година Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ на седницата одржана на ден 21.3.2013 го-
дина го донесе следното

       
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува  дозволата за работење на инвестици-
онен советник на Андреј Пулејков  од Скопје издадено 
со Решение број 07-1593/4 од 19.5.2008 година на Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Андреј Пулејков се дава за период од пет годи-
ни од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Андреј Пулејков престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 08 - УП1 - 5 Комисија за хартии од вредност
21 март 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

___________
1163.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 
вредност (Службен весник на Република Македонија, 
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013 година), постапувајќи по барањето бр. 08-УП1-
6 од 21.2.2013 година Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ на седницата одржана на ден 21.3.2013 го-
дина го донесе следното

   
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-
онен советник на Весна Каркинска  од Скопје издадено 
со Решение број 07-724/4 од 19.5.2008 година на Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Весна Каркинска се дава за период од пет годи-
ни од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Весна Каркинска  престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 08 - УП1 - 6 Комисија за хартии од вредност
21 март 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

___________
1164.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП1-
10 од 1.3.2013 година Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ на седницата одржана на ден 21.3.2013 го-
дина го донесе следното

       
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува  дозволата за работење на инвестици-
онен советник на Емилија Вукичевиќ  од Скопје издаде-
но со Решение број 07-699/4 од 19.5.2008 година на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Емилија Вукичевиќ  се дава за период од пет го-
дини од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Емилија Вукичевиќ престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 08 - УП1 - 10 Комисија за хартии од вредност
21 март 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

___________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1165.
Врз основа на член 48 став 1 точка 7 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) 
и член 27 - г став 2 од Законот за платниот промет 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12 
и 166/12), гувернерот на Народната банка на Република 
Македонија, донесе
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У П А Т С Т В О
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ 

ПРИ МИКРОПЛАЌАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.  Со ова упатство се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на Регистарот на посредници-
те при микроплаќање.

2. Субјект на упис во Регистарот на посредниците 
при микроплаќање е телекомуникациски или мрежен 
оператор или оператор на информациско-технолошки 
системи преку кој се вршат микроплаќањата и којшто 
од Народната банка на Република Македонија (во пона-
тамошниот текст: Народната банка) има добиено сог-
ласност за вршење микроплаќање како посредник при 
микроплаќање. 

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО РЕ-
ГИСТАРОТ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ 

МИКРОПЛАЌАЊЕ

3. Во Регистарот на посредниците при микроплаќа-
ње се внесуваат следниве податоци:

3.1 регистарски број;
3.2 полн назив, седиште и адреса на посредникот 

при микроплаќање;
3.3 идентификациски број, односно единствен дано-

чен број на правното лице што е посредник при микроп-
лаќање;

3.4 листа на средства за вршење микроплаќање;
3.5 датум на издавање на согласноста за вршење ми-

кроплаќање.
4. Формата и содржината на Регистарот на посред-

ниците при микроплаќање е дадена во прилогот 1 кој-
што е составен дел на ова упатство.

III. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ 
ПРИ МИКРОПЛАЌАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ ПОДАТОЦИ

5. Народната банка го води Регистарот на посредници-
те при микроплаќање во електронска форма, а увид во 
актуелните податоци од Регистарот е можен на интернет-
страница на Народната банка (www.nbrm.mk).

6. Регистарскиот број на правното лице коешто е 
субјект на уписот во регистарот го формира Народната 
банка и го доделува при впишувањето.

7. Регистaрскиот број од точка 6 на ова упатство е 
единствен, непроменлив и неповторлив. 

8. Народната банка редовно ги внесува податоците 
во Регистарот од точка 3 на ова упатство и ги ажурира 
согласно со извршените промени.

IV.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

    
У. бр. 12318

1 април 2013 година Гувернер,
Скопје Димитар Богов, с.р.
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1166.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), 
член 26 став 3 од Законот за девизното работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, и 135/11) и точка 14 
од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет 
со странство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија, донесе 

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТ-

НИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Упатството за начинот на вршење на платни-
от промет со странство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12 и 173/12), во 
точка 41 став 1 алинеја 2, на крајот на реченицата по 
зборовите: „тековната состојба“, точката и запирката се 
бришат и се додаваат зборовите: „и доказ од надлежен 
орган дека се намирени законски пропишаните обврски 
врз основа на даноци и придонеси кон државата за со-
одветната капитална трансакција;“

Во алинејата 10 зборовите: „соодветен документ за-
верен на нотар, иселеничка или работна виза“ се заме-
нуваат со зборовите: „за плаќање врз основа на семејни 
заеми, подароци и мираз - договор заверен на нотар; за 
плаќање врз основа на наследство - судска или изврш-
на исправа; за плаќање врз основа на завештанија - заве-
штаен тестамент заверен од надлежен суд и правила 
(статут) за користење на завештанието; за плаќање врз 
основа на намирување долгови на доселеник кон матич-
ната земја - документ за ненамирен долг издаден од ма-
тичната земја; за плаќање врз основа на пренос на 
средства на иселеник во странство - иселеничка виза; 
за плаќање врз основа на добивки од игри на среќа (во 
корист на лица кои не се резиденти) - лиценца за прире-
дување игри на среќа во казино, издадена од Владата 
на Република Македонија и дневна пресметка во која 
се прикажани сите обврски за плаќање кон учесниците 
во игрите и состојбата на приходите од игрите на сре-
ќа, потврдена од одговорното лице на друштвото.“

Во алинеја 12, на крајот на реченицата по зборови-
те: „извршната исправа“ се додава нова реченица која-
што гласи: „Кај плаќањата за капитални трансакции 
врз основа на извршна исправа и присилно плаќање врз 
основа на извршна исправа се доставува и доказ дека 
трансакцијата е пријавена, односно регистрирана, како 
и доказ од надлежен орган дека се намирени законски 
пропишаните обврски врз основа на даноци и придоне-
си кон државата, ако за основната работа за која наста-
нала обврската за плаќање е предвидено приложување 
на такви докази.“

Ставот 2 се брише.
2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

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

У. бр. 1181/3
22 март 2013 година Гувернер,

Скопје Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

1167.
Врз основа на член 43 став (5) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА 
И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕ 
ЗА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 

УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ

1. Општи одредби

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата, содр-

жината, евиденцијата и начинот на издавање, продол-
жување, обновување и промена на уверение за работа 
за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов.

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1. Уверение за работа за вршење на специјализира-

ни услуги со воздухоплов (Aerial work Air Operation 
Certificate-АWАОC) е уверение кое надлежниот орган 
му го издава на правно или физичко лице, со кое се по-
тврдува дека поседува професионална способност и ор-
ганизациона поставеност која гарантира безбедно опе-
рирање на воздухопловот/те вклучен/и во воздухоплов-
ни активности наведени во уверението за работа за вр-
шење на специјализирани услуги со воздухоплов (во на-
тамошниот текст: уверение за работа) и

2. Сертификација е постапка за издавање, продолжу-
вање, обновување и промена на уверението за работа 
или за издавање на одобренија и согласности поврзани 
со вршење на специјализирани услуги со воздухоплов, 
која се состои од сертификациона проверка и надзор во 
која Агенцијата за цивилно воздухопловство (во поната-
мошниот текст: Агенцијата) утврдува дали барателот ги 
исполнува пропишаните безбедносни услови.

2. Форма и содржина на уверението за работа

Член 3
Формата и содржината на уверението за работа се да-

дени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

3. Начин на издавање, продолжување, обновување 
или промена на уверенијата за работа

Член 4
(1) Издавањето, продолжувањето, обновувањето 

или промената на уверението за работа се врши во по-
стапка која ги содржи следните фази:

1. првичен контакт и состанок пред поднесување на 
барање (во натамошниот текст: првичен состанок);

2. поднесување на барање со придружна документа-
ција;

3. утврдување на формални недостатоци на барањето;
4. утврдување на исполнетост на условите, кое оп-

фаќа: 
─ сертификациона проверка на барањето и потреб-

ната документација (Document Evaluation) 
─ сертификационен надзор (Initial Inspection) и
5. Издавање, продолжување, обновување или проме-

на на уверението за работа. 
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(2) Првичниот состанок од став (1) точка 1 се одржу-
ва само во случај кога е поднесено барање за издавање 
на уверение за работа.

3.1 Првичен состанок

Член 5
(1) Барателот со цел одржување на првичен соста-

нок поднесува писмо за намера до Агенцијата.
(2) Агенцијата во рок од седум дена од приемот на 

писмото за намера писмено го известува барателот за 
времето и местото на одржување на состанокот и за ли-
цето одговорно за координација на постапката и кому-
никација согласно нејзина внатрешна процедура, со 
цел:

1. запознавање на барателот со постапката за издава-
ње на уверението за работа и разрешување на евентуал-
ните нејаснотии во врска со постапката; 

2. запознавање со придружната документација која 
се поднесува кон барањето, вклучувајќи и одредени 
упатства за пополнување на соодветните обрасци; 

3. претставување на раководниот персонал на бара-
телот пред Агенцијата; 

4. да се утврди дали намерите на барателот се во 
рамките утврдени со прописите за вршење на специја-
лизирани услуги со воздухоплов. 

3.2 Поднесување на барање и потребна 
документација

3.2.1 Поднесување на барање

Член 6
(1) Барањето за издавање, продолжување, обновува-

ње или промена на уверението за работа се поднесува 
на образец даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник и се објавува на интернет страната на Аген-
цијата.

(2) Барањето за издавање на уверение за работа се 
поднесува најмалку 30 дена пред планираниот датум за 
отпочнување со вршење на специјализирани услуги со 
воздухоплов.

 (3) За продолжување, односно обновување на важ-
носта на уверението за работа, превозникот поднесува 
барање за продолжување до Агенцијата најдоцна 30 де-
на пред истекот на важноста на уверението, односно ба-
рање за обновување најдоцна 15 дена по истекот на 
важноста на уверението за работа. 

(4) Правното или физичкото лице кое сака да извр-
ши промена на податоците наведени во уверението за 
работа, за истото поднесува писмено барање до Агенци-
јата најмалку 30 дена пред датумот кога се планира да 
се отпочне со операциите на кои се однесува бараната 
промена.

(5) По исклучок на став (4) на овој член, имателот 
на уверението за работа кој сака да изврши промена во 
уверението за работа на името на правното лице, адре-
са, бришење на воздухоплов од регистар и промена на 
одговорно лице за истото поднесува писмено барање 
со потребната документација до Агенцијата најдоцна 
во рок од десет дена од настанатата промена. 

3.2.2 Потребна документација за издавање 
на уверение за работа

Член 7
(1) Кон барањето за издавање на уверение за работа 

се поднесува следната докумeнтација за исполнетост 
на условите за издавање на уверение за работа и тоа:

1. Доказ за уплатена административна такса;
2. Доказ за уплатен надоместок за издавање на уве-

рение за работа согласно Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците на Агенцијата;

3. Опис на предложените операции:
─ видот на специјализирани услуги со воздухоплов 

за кој се поднесува барањето;
─ региони и области на изведување на операциите; 
4. Договори за сопственост или закуп;
5. Статут на правното лице кога барател е правно 

лице (вклучувајќи ја целта на друштвото – вршење на 
специјализирани услуги со воздухоплов);

6. Договори за вработување или ангажирање на опе-
ративниот персонал;

7. Договор за користење на македонски аеро-
дром/леталиште;

8. Доказ за сопственост или договор за закуп на де-
ловни простории;

9. Уверение за регистрација на воздухоплов во Реги-
старот на воздухоплови на Република Македонија, уве-
рение за пловидбеност, уверение за тип, уверение за ор-
ганизација за одржување на воздухоплови и уверение 
за организација за управување со постојана пловидбе-
ност (САМО организација), односно  договори за  одр-
жување и спроведување на активности од управување-
то со постојана пловидбеност склучени со други орга-
низации за одржување на воздухоплови и САМО орга-
низации, уверение за радиостаница издадени или приз-
наени од надлежниот орган, број на воздухоплови, ти-
пови на воздухоплови, регистарски ознаки, договори за 
закуп/лизинг како и други податоци поврзани за возду-
хопловите со кои располага барателот;

10. Номинации за раководни лица, вклучително со 
нивни биографија и докази за нивна компетентност 
(дозволи, уверенија, сертификати, дипломи);

11. Oперативен прирачник;
12. Изјава на операторот за придржување кон ОМ;
13. Листа на минимална опрема на воздухопловите 

- MEL;
14. Чеклисти за усогласеност со барањата за опрема 

на воздухопловот  за употребата согласно бараните опе-
ративни спецификации во AWAOC;

15. Чеклиста за усогласеност со дополнителните ба-
рања за пловидбеност (JAR-26);

16. Технички спецификации од договорите склуче-
ни со надворешни организации за одржување на возду-
хоплови;

17. Технички системи/Програми за одржување на 
воздухоплови; 

18. Teхнички дневник на воздухопловот (Technical 
Log);

19. Прирачник за карактеристиките на воздухопло-
вот и
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20. Листа на поднесени документи дадена во При-
лог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку 
истовремено со постапката за издавање на уверението за 
работа се водат и постапките за упис во регистарот на 
воздухоплов/ите, за пловидбеност, за тип, одржување на 
воздухоплови и за радиостаница, во тој случај уверенија-
та од став (1) точката 9 на овој член, наместо со барање-
то, се поднесуваат на крај на постапката односно по завр-
шување на постапката за негово добивање.

3.2.3 Потребна документација за продолжување, 
обновување и промена на уверение за работа

Член 8
(1) Кон барањето за продолжување, односно обнову-

вање на уверението за работа, барателот поднесува:
1. доказ за уплатени административни такси за про-

должување, односно обновување на уверението;
2. доказ за уплатен надоместок за продолжување, 

односно обновување на уверение за работа согласно Та-
рифникот за утврдување на висината на надоместоците 
на Агенцијата и

3. докази за исполнетост на пропишаните безбеднос-
ни услови за продолжување, односно обновување на 
уверението за работа. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доказите 
од точката 3 не се поднесуваат кон барањето доколку 
со континуираните инспекциски надзори не е утврдена 
промена или неисполнетост на некој од пропишаните 
услови за вршење на специјализирани услуги со возду-
хоплов. 

(3) Кон барањето за промена на уверението за рабо-
та, барателот поднесува: 

1. доказ за уплатена административна такса;
2. доказ за уплатен надоместок за промена на увере-

нието за работа согласно Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците на Агенцијата и 

3. доказ за исполнетост на условите за извршување 
на промена на одреден податок во уверението за работа.

3.2.5 Потребна документација за специфични 
овластувања

Член 9
(1) Документацијата од членовите 7 и 8 на овој пра-

вилник се поднесува во оригинал или копија заверена 
кај нотар. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку не 
може да се прибави оригинал, се прифаќаат копии сог-
ласно Законот за општа управна постапка.  

3.3 Утврдување на формални недостатоци

Член 10
По приемот на барањето Агенцијата утврдува дали 

постојат формални недостатоци и тоа:
─ дали барањето е поднесено во определениот рок;

─ дали барањето е поднесено на образецот пропи-
шан со овој правилник и

─ дали со барањето е поднесена документацијата 
од членовите 7 и 8 на овој правилник. 

Член  11
(1) Агенцијата во рок од 15 дена од приемот на бара-

њето го известува барателот за тоа дали барањето е пот-
полно или содржи формални недостатоци и му опреде-
лува рок за отстранување на истите.

(2) Рокот од 30 дена за завршување на целокупната 
постапка утврден во член 17 став (4) на овој правилник 
започнува да тече од моментот кога барателот ќе ги от-
страни формалните недостатоци во рокот од став (1) на 
овој член. 

(3) Доколку барателот не ги отстрани недостатоци-
те во предвидениот рок Агенцијата донесува заклучок 
за отфрлање на барањето.

3.4. Утврдување на исполнетост на условите

Член 12
(1) Доколку се утврди дека барањето е целосно, 

Агенцијата започнува со утврдување на исполнетоста 
на пропишаните услови за добивање на уверение за ра-
бота и со спроведување на сертификацијата.

(2) Сертификацијата од став (1) на овој член се вр-
ши преку сертификациона проверка на барањето и при-
ложената документација (Document Evaluation) и серти-
фикационен надзор (Initial Inspection).

(3) По исклучок од став (2) на овој член сертифика-
цијата при продолжување, односно обновување на уве-
рението за работа може да се изврши без спроведување 
на сертификационен надзор (Initial Inspection) доколку 
со континуираните инспекциски надзори не е утврдена 
неисполнетост на некој од пропишаните услови за вр-
шење на специјализирани услуги со воздухоплов. 

(4) Агенцијата и барателот ги усогласуваат термини-
те и динамиката на проверките од став (2) на овој член 
пред нивното започнување.

(5) Агенцијата изготвува внатрешна процедура со 
која ја пропишува својата внатрешна организација на 
работата при сертификацијата и чек листи за извршува-
ње на сертификационата проверка и надзор од став (2) 
на овој член. 

3.4.1 Сертификациона проверка на барањето
и приложената документација (Document 

Evaluation)

Член 13
(1) Сертификационата проверка на барањето и при-

ложената документација (Document Evaluation) има за 
цел откривање на недостатоците, пропустите и критич-
ните ситуации во исполнетоста на пропишаните услови 
кои можат да влијаат на безбедноста на специјализира-
ни услуги со воздухоплов и предложените операции.

(2) Во текот на проверката од став (1) на овој член 
претставниците на Агенцијата ги користат претходно 
изготвените чек листи пропишани со внатрешната про-
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цедура од член 12 став (5) на овој правилник и усно им 
ги соопштуваат прелиминарните резултати на претстав-
ниците на барателот.

(3) Во текот на проверката од став (1) на овој член 
на барателот му се дава можност во одреден период да 
ги отстрани евентуалните недостатоци во поднесената 
документација и/или да подготви алтернативни решени-
ја пред започнување на сертификациониот надзор 
(Initial Inspection). 

(4) Доколку барателот не ги отстрани недостатоци-
те во предвидениот рок или не предложи прифатливи 
алтернативни решенија, Агенцијата донесува заклучок 
за отфрлање на барањето.

3.4.2 Сертификационен надзор (Initial Inspection)

Член 14
Сертификациониот надзор (Initial Inspection) има за 

цел преку увид и практична проверка на начинот на из-
вршување на бараните операции на специјализирани ус-
луги со воздухоплов да утврди дали барателот ги испол-
нува пропишаните услови за вршење на специјализира-
ни услуги со воздухоплов и дали истиот може да го за-
доволи бараното ниво на безбедност.  

Член 15
(1) Барателот треба да го овозможи сертификацио-

ниот надзор (Initial Inspection), да и ја даде неопходната 
техничка помош на Агенцијата, да ги организира посе-
тите, како и да определи лице кое ќе биде овластено да 
ја поддржува работата на Агенцијата. 

(2) Лицето за поддршка овластено од барателот тре-
ба да овозможи:

─ преглед на односните досиеја, податоци, процеду-
ри и друг материјал во врска со вршење на специјализи-
рани услуги со воздухоплов;

─ копирање или земање на извадоци од односните 
досиеја, податоци, процедури и друг материјал;

─ добивање на бараните објаснувања; 
─ пристап во просториите, локациите, добрата и 

другите средства на барателот, односно имателот на 
уверението и

─ други активности со цел овозможување на серти-
фикацијата. 

Член 16
(1) Во рок од десет дена од завршувањето на серти-

фикациониот надзор (Initial Inspection), Агенцијата из-
готвува писмен извештај во кој се констатира фактичка-
та состојба, се утврдуваат евентуалните неусогласено-
сти, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на 
пропишаните услови и истите детално се опишуваат и 
документираат.

(2) Извештајот од став (1) на овој член Агенцијата 
го доставува до барателот.

(3) Агенцијата во рок од десет дена од доставување 
на извештајот од став (1) на овој член ќе побара од бара-
телот да предложи мерки за отстранување на евентуални-
те недостатоци, пропусти и критични ситуации во испол-
нетоста на условите за вршење на специјализирани услу-
ги со воздухоплов како и рок за нивно преземање.

(4) Агенцијата ќе ги одобри мерките и рокот за нив-
но преземање доколку оцени дека истите се доволни за 
отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти 
и критични ситуации во исполнетоста на условите за 
вршење на специјализирани услуги со воздухоплов. 

(5) Барателот треба да ги преземе мерките на начин 
и во временски рок одобрени од Агенцијата.

3.5 Издавање, продолжување, обновување 
или промена на уверението за работа

Член 17
(1) Доколку барателот ги преземе мерките на начин 

и во рок согласно член 16 на овој правилник или во слу-
чај кога при сертификациониот надзор не се утврдени 
неусогласености, пропусти и критични ситуации во ис-
полнетоста на пропишаните услови, Агенцијата донесу-
ва решение за издавање, продолжување, обновување 
или промена кое заедно со уверението за работа ги до-
ставува до барателот. 

(2) Уверението од став (1) се издава првично со важ-
ност од шест месеци, по што се продолжува, односно 
обновува на рок не подолг од три години.

(3) Доколку Агенцијата оцени дека не се исполнети 
пропишаните услови за вршење на специјализирани ус-
луги со воздухоплов, донесува решение за одбивање на 
барањето за издавање, продолжување, обновување или 
промена на уверението за работа кое ги содржи причи-
ните за истото.

(4) Целокупната постапка пред Агенцијата од подне-
сување на барањето до донесување на решение за издава-
ње, продолжување, обновување или промена на уверени-
ето за работа не може да трае повеќе од 30 дена.

(5) Трошоците на Агенцијата кои настанале во вр-
ска со постапката за издавање, продолжување, обнову-
вање или промена на уверение за работа ги поднесува 
барателот.

4. Евиденција

Член 18
(1) За издадените уверенија за работа и документа-

цијата приложена кон барањето за издавање, продолжу-
вање/обновување или промена на истите, Агенцијата 
води евиденција во регистар. 

(1) Регистарот од став (1) на овој член содржи пода-
тоци за правните или физичките лица на кои Агенција-
та им издала уверение за работа и има за цел олеснува-
ње на дистрибуцијата на важни информации до оние на 
кои тие се однесуваат, како и контакт броеви и адреси 
на одговорните лица (Post Holder) и податоци за типо-
вите и класите на воздухоплови со кој истиот оперира. 

5. Завршни одредби

Член 19
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 10 - 94/3
27 март 2013 година Директор,

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА 
И ВЕТЕРИНАРСТВО

1168.
Врз основа на член 27 став (9) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ОВОШНИТЕ СОКОВИ И ОДРЕДЕНИ СЛИЧНИ 

ПРОИЗВОДИ(*)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за безбедност на овошните сокови и одредени слич-
ни производи.

Член 2
Одредени изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значање:
1) „Овошје“ се сите видови овошја, при што за по-

требите на овој правилник и доматите се сметаат за 
овошје.Овошјето треба да биде здраво, соодветно зре-
ло, свежо или конзервирано со физички методи или 
друг вид на обработка по бербата.

2) „Овошно пире“ е ферментирачки, неферменти-
ран производ добиен со соодветни физички процеси ка-
ко што се просејување, дробење, мелење на конзумни-
от дел од целото или лупеното овошје без отстранува-
ње на сокот.

3) „Концентрирано овошно пире“ е производ доби-
ен од овошно пире со одстранување на определен дел 
од содржината на вода на овошното пире со примена 
на физички методи. Концентрираното пире може да со-
држи обновена арома која е добиена со соодветни фи-
зички методи како што е утврдено во овој правилник.

4) „Ароми“се ароми добиени за време на обработка 
на плодот со примена на соодветни физички методи ка-
ко што се екстракција, дестилација, филтрација, адсорп-
ција, испарување, фракционирање и концентрација кои 
се применуваат за да го задржат, зачуваат или одржат 
квалитетот на аромата, согласно со Правилникот за ади-
тиви што се употребуваат во производство на храната 
(*1).

Аромата се добива од делот на овошјето кој се јаде, 
но може да биде добиена и како ладно цедено масло од 
кора од агруми и соединенијадобиени од семките на 
овошјето.

5) „Шеќери“ се шеќери кои се наменети за човекова 
исхрана и тоа:

- полубел шеќер;
- шеќер или бел шеќер;
- екстра бел шеќер;
- раствор на шеќер;
- инвертен шеќер;
- инвертен шеќерен сируп;
- гликозен сируп;
- сушен гликозен сируп;
- декстроза или декстроза монохидрат;
- декстроза или декстроза анхидрид;

() Со овој правилник се врши  усогласување со Директивата на 
Советот 2001/112/ЕЗ од 20 декември 2001 за овошни сокови  и 
одредени слични производи кои се наменети за исхрана на луѓе, 
број 32001L0112.

- фруктоза;
- фруктозен сируп и
- шеќери добиени од овошје.
6) „Мед“ е природна слатка супстанција произведе-

на од пчелите од видот Apis mellifera,добиена од некта-
рот на растенијата или од секретот на живите делови 
од растението или со екскреција од растителните инсе-
кти кои живеат на делови од растенијата, кој пчелите 
го собираат, трансформираат во комбинација со специ-
фични супстанции, го депонираат, дехидрираат, склади-
раат и го чуваат во форма на саќе за да созрее.

7) „Пулпа“ или „клетки“ се производи добиени од 
јастивите делови на овошјето од исти видови без от-
странување на сокот, а во случај на агруми, за пулпа 
или клетки се сметаат и вреќичките со сок кои се добие-
ни од ендокарпот.

8) „Степени по Брикс - 0Bx“ (во понатамошниот 
текст „степени по Брикс“)  e мерна единица, при што 1 
степен по Брикс - 10Bx преставува 1 грам сукроза или 
сува материја растворена во 100 грама воден раствор. 

9) „Овошен сок“ е ферментирачки, неферментиран 
производ добиен од деловите на овошјето кои се јадат, 
кое е здраво и зрело, свежо или конзервирано, оладено 
или замрзнато овошје, од еден или повеќе видови овош-
ја, измешани заеднo со карактеристична боја, арома и 
вкус, карактеристични за сокот на овошјето од коешто 
потекнува.

10) „Овошен сок од концентрат“ е производ добиен 
со растворање на концентриран овошен сок со вода за 
пиење која треба да ги исполнува условите за безбед-
ност на водата за пиење од Правилникот за безбедност  
на вода за пиење(*2).

11) „Концентриран овошен сок“ е производ добиен 
од овошен сок од едно или повеќе видови овошја со фи-
зичко отстранување на определен дел од содржината 
на водата. 

12) „Овошен сок во прав или дехидрирановошен 
сок“ е производ добиен од еден или повеќе видови 
овошја со механичко одстранување на целата содржи-
на на водата.

13) „Овошен нектар“ е ферментирачки, неферменти-
ран производ кој:

- е добиен со додавање на вода и шеќери и/или мед 
во овошниот сок, овошниот сок од концентрат, концен-
триран овошен сок и дехидрираниот овошен сок, во 
овошно пире или/и во концентрирано овошно пире 
и/или во смеса од тие производи и

- ги исполнува посебните барања дадени во Прилог 
1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3
(1) Во овошниот сок аромата, пулпата и клетките 

кои се добиени со соодветни физички методи од истите 
видови овошје можат да бидат повторно вратени.

(2) Во случај на агруми, овошниот сок треба да би-
де добиен од ендокарпот на плодот.

(3) Доколку овошните сокови се произведени од ја-
тки, семиња и кора, делови или компоненти на јатките, 
семињата и кората не треба да бидат вклучени во со-
кот, освен во случај кога деловите или компонентите 
на јатките, семињата и кората не можат да се отстранат 
со добра производна пракса.

(4) Мешањето на овошниот сок со овошно пире ка-
ко процес може да се употреби при производството на 
овошен сок. 
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Член 4
(1) Растворливите материи што се содржат во гото-

виот производ (во понатамошниот текст: овошен сок 
од концентрат), треба да гo исполнат минималното ни-
во на степени по Брикс дадени во Прилог3 кој е соста-
вен дел на овој правилник.

(2) Доколку овошниот сок од концентрат е произве-
ден од овошја кои не се дадени во Прилог 3 на овој пра-
вилник, минималното ниво на степени по Брикс во рас-
творениот овошен сок треба да биде еднакво со нивото 
на степени по Брикс  во овошниот сок како што е исце-
ден од овошјето употребено за правење на концентра-
тот.

(3) Аромата, пулпата и клетките кои се добиени со 
физички методи од истите видови овошја можат да би-
дат повторно вратени во овошниот сок.

(4) Овошниот сок од концентрат се добива со мето-
ди со кои се сочувуваат основните физички, хемиски и 
органолептички карактеристики на просечен тип на 
сок од овошјето од кое е добиен. 

(5) Мешањето на овошниот сок и/или концентриран 
овошен сок со овошно пире и/или концентрирано овош-
но пире е дозволено при производството на овошен сок 
од концентрат. 

Член 5
(1) Доколку концентрираниот овошен сок е наменет 

за директно конзумирање, треба да се отстранат најмал-
ку 50% од содржината на водата на овошниот сок. 

(2) Аромата, пулпата и клетките кои се добиени со 
соодветни физички методи од ист вид овошје можат да 
бидат повторно вратени во овошниот сок.

Член 6
Овошен сок од кој е издвоена водата е производ до-

биен со дифузија на вода со:
- кашасто овошје чијшто сок не може да се одвои со 

физички методи, или 
- дехидрирано цело овошје.

Член 7
(1) Доколку овошниот нектар се произведува без до-

давање на шеќери или со намалување на енергетската 
вредност, шеќерите може да се заменат целосно или де-
лумно со засладувачи во согласност со Правилникот за 
адитиви што може да се употребуваат за производство 
на храна(*1).

(2) Аромата, пулпата и клетките кои се добиени со 
соодветни физички методи од истите видови овошје мо-
жат да бидат повторно вратени во овошниот сок.

Член 8
(1) Видовите на овошје кои одговараат на ботанич-

кото име дадено во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник се употребуваат во подготовка на овошни 
сокови, овошни пиреа и овошни нектари при што исти-
те треба да се именуваат со името на производот за од-
носното овошје или вообичаеното име на производот. 
За производите добиени од видовите овошја кои не се 
наведени во Прилог 2 на овој правилник треба да се ко-
ристи нивното ботаничко или вообичаено име. 

(2) За овошните сокови минималното ниво на степе-
ни по Брикс е нивото на сок како што е исцеден од 
овошјето и не може да се менува, освен со мешање со 
сок од ист вид на овошје.

(3) Минималното ниво на степени по Брикс дадено 
во Прилог 3кој е составен дел на овој правилник за рас-
творените овошни сокови и растворените овошни пи-
реа е исклучиво од растворливи материи и од било која 
додадена состојка или додадени или употребени адити-
ви во количина утврдена согласно Правилникот за ади-
тиви што може да се употребуваат за производство на 
храната (*1).

Член 9
(1) Во производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на 

овој правилник може да се додаваат витамини и мине-
рали одобрени согласно  Правилникот за посебните ба-
рања за безбедност на храната во која се додадени вита-
мини, минерали и одредени други супстанции(*3) и ади-
тиви одобрени согласно Правилникот за адитиви што 
може да се употребуваат за производство на храна(*1).

(2) Освен витамините, минералите и адитивите од 
став (1) на овој член, во производите од членовите 3, 4, 
5, 6, 7 и 8 на овој правилник може да се додадат и:

1) во случај на овошни сокови, овошни сокови од 
концентрат и концентрирани овошни сокови: арома, 
пулпа и клетки;

2) во случај на сок од грозје: соли на винска киселина;
3) во случај на овошни нектари: арома, пулпа и кле-

тки, шеќери и/или мед кој треба да е до 20% волумен-
ски од вкупната тежина на готовиот производ и/или зас-
ладувачи; 

4) во случај на производи од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 
8 на овој правилник, со цел да се регулира киселиот 
вкус: лимон и/или лимонов сок и/или концентриран ли-
мон и/или концентриран лимонов сок најмногу до 3 гра-
ма на литар сок, изразени како анхидрид на лимонска 
киселина и

5) во случај на сок од домати и сок од домати од 
концентрат: сол, зачини и ароматични билки.

(3)  Во случај на став (2) точка 3 на овој член произ-
водителот на означувањето на производот треба да на-
веде дека во овошниот нектар не биле додадени шеќе-
ри или било која друга изјава наменета за потрошува-
чот што може да се направи кога производот не содржи 
додадени моносахариди или дисахариди, или друга хра-
на која се користи за засладување, вклучително и засла-
дувачи дефинирани во Правилникот за адитиви што мо-
же да се употребуваат за производство на храната(*1).

Член 10
(1) На производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на 

овој правилник се применуваат само следните третмани:
1) процес на механичка екстракција;
2) вообичаени физички процеси, вклучувајќи ек-

стракција со вода (дифузија) на делот од овошјето кој 
се јаде, освен грозје за производство на концентрирани 
овошни сокови, при што добиениот производ треба да 
ги исполнува условите од член 3 на овој правилник;

3) за овошен сок од грозје, доколку на грозјето е до-
даден сулфурен диоксид, десулфурирање со одобрен 
физички метод, при што вкупната количина на сулфу-
рен диоксид во готовиот сок не треба да надминува по-
веќе од 10 mg/L;

(2) Во производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на 
овој правилник може да се додаваат следните супстан-
ции:

1) ензимски препарати: пектинази (за разградувње 
на пектин), протеинази (за разградување на протеини) 
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и амилази (за разградувње на скроб), кои ги исполнува-
ат условите согласно Правилникот за адитиви што мо-
же да се употребуваат за производство на храната(*1).

2) прехранбен желатин;
3) танини;
4) раствор на силициумов оксид (silica sol);
5) јаглен;
6) азот;
7) бентонит, како ресорбтивна глина;
8) хемиски инертни средства за филтрирање и тало-

жење (вклучувајки перлит, диатомид, целулоза, нерас-
творлив полиамид, поливинил-полипиродон, стиро-
пор)согласно Правилникот за посебните барања за без-
бедност на индивидуални супстанции или група на суп-
станции што доаѓаат во контакт со харната наречени 
N- нистрозамини и на супстанциите кои се трансформи-
раат во N – нитрозамини и се испуштаат од цуцли и од 
цуцли лажалки од еластомер или од гума (*4) и

9) хемиски инертни помошни средства за адсорпци-
ја согласно Правилникот за посебните барања за безбед-
ност на индивидуални супстанции или група на суп-
станции што доаѓаат во контакт со храната наречени 
N- нистрозамини и на супстанциите кои се трансформи-
раат во N – нитрозамини и се испуштаат од цуцли и од 
цуцли лажалки од еластомер или од гума(*4) и кои се ко-
ристат за намалување на лимоноидот и нарингин во со-
држината на цитрусните сокови кои безначително вли-
јаат на лимоноидните гликозиди, киселина, шеќер 
(вклучувајќи олигосахариди) или содржина на минера-
ли. 

Член 11
(1) Означувањето на производите од овој правил-

ник се врши согласно Правилникот за начинот на озна-
чувањето на храната(*5),имињата на производите треба 
да се во согласност со имињата на овој правилник и ва-
жат само за производи наведени во овој правилник и 
кои се применуваат за нивно означување.

(2) Доколку производот потекнува од еден вид на 
овошје, називот на овошјето се става пред името на про-
изводот. 

Член 12
(1) Во случај на производи добиени од две или пове-

ќе овошја, освен од лимон и/или лимонов сок кои се 
употребуваат во согласност со член 9 став (2) точка 4) 
од овој правилник, називот на производот треба да би-
де составен од листа на овошја кои се употребени, наве-
дени во опаѓачки редослед во зависност од обемот со 
кој се вклучени во овошните сокови или пиреа, како 
што е наведено во листата на состојки. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во случај 
на производи добиени од три или повеќе овошја, озна-
ките на користеното овошје може да се заменат со збо-
ровите: “неколку овошја“ или слична формулација или 
со бројот на употребените овошја. 

Член 13
(1) Реконституција (повторно враќање во поранеш-

ниот состав) на производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, и 
8 од овој правилник до нивната оригинална форма се 
врши со помош на супстанциите кои се исклучиво неоп-
ходни во оваа постапка и не претставува обврска за дек-
ларирање на листата на состојки кои се користени за 
таа намена.

(2) Доколку во овошниот сок се додаваат пулпа или 
клетки од член 2 точка 7) на овој правилник, истото тре-
ба да се наведе на означувањето.

Член 14
(1) При означувањето на смеса од овошни сокови 

или овошни сокови од концентрат, како и нектар доби-
ен целосно или делумно од еден или повеќе концентри-
рани производи, се употребуваат зборовите: “од конце-
трат(и)“ или “делумно концентриран (и)“, како што е 
соодветно. Овие податоци треба да бидат во близина 
на името на производот, при што треба да се јасно и 
видливо напишани согласно Правилникот за начинот 
на означувањето на храната(*5).

(2) За овошните сокови, при означувањето треба да 
се наведе и минималната содржина на овошен сок, 
овошно пире или мешавина на истите, со ознака “содр-
жина на овошје .....% минимум“ и истата треба да стои 
во исто видно поле со името на производот.

(3) Доколку во овошните нектари природно се при-
сутни шеќери, на означувањето се наведуваат следните 
зборови: “овошниот нектар содржи природни шеќери“.

Член 15
(1) На означувањето на концентрирани овошни со-

кови од член 4 на овој правилник, кои не се наменети 
за снабдување на крајниот потрошувач, се назначува 
присуството и количината на додаден сок од лимон 
или лимонски кисели агенси во количини дозволени 
согласно Правилникот за адитиви што може да се упо-
требуваат за производство на храната (*1).

(2) Означувањето од став (1) на овој член треба да 
стои на:

- пакувањето;
- означувањето на групното пакување и 
- придружниот документ.

Член 16
Дозволени прехранбени адитиви за употреба во пре-

хранбени производи наменети за исхрана за луѓето, 
третманите и супстанциите од член 9 на овој правил-
ник и сировините дефинирани во член 2 на овој правил-
ник, се користат за производство на производите од 
членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник.

Член 17
(1) Производите кои се ставени во промет или се оз-

начени пред 28 октомври 2013 година во согласност со 
Правилникот за посебните барања за безбедност на 
овошните сокови и одредени слични  производи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/06), може да се продаваат до 28 април 2015 година.

(2) На означувањето на производите зборовите “од 
28 април 2015 година нема овошни сокови кои содржат 
додаден шеќер“ може да се наведат во исто видно поле 
како и името на производите од членовите 3, 4, 5, 6 и 7 
на овој правилник до 28 април 2016 година.

Член 18
Со денот на влегувањето на сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за посебните барања 
за безбедност на овошните сокови и одредени слични  
производи („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.32/06).

Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 16-5582/4
21 март 2013 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1169.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
тво за трговија на електрична енергија ГРИН ЕНЕРЏИ 
ТРЕИДИНГ ДООЕЛ  Скопје, на седницата одржана на 
3.4.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за трговија на електрична енергија 
ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ  Скопје, со адреса 
на Бул. Партизански Одреди бр. 15/4, кат 3, Скопје, сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност трго-
вија со електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-22/13
3 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија на електрична енергија ГРИН 

ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ  Скопје, Бул. Партизан-
ски Одреди бр. 15/4, кат 3, Скопје,

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Трговија со електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата: 
3.4.2013 година 

4. Датум до кога важи лиценцата: 
3.4.2023 година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца: 

ЕЕ - 115.10.1/13

6. Број на деловниот субјект - 6832520
         
7. Единствен даночен број - 4080012532839

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија. 

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од За-
конот за енергетика. Трговецот во својство на снабду-
вач може да продава електрична енергија и на потрошу-
вачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учес-
тво на пазарот на електрична енергија, утврдени во па-
зарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енерги-
ја која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е 
должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во 
согласност со пазарните правила, мрежните правила за 
пренос на електрична енергија и мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија како и Правилата 
за доделување на прекуграничните преносни капаците-
ти.

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

Енергетската дејност трговија со електрична енерги-
ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори за купување и продажба на 
електрична енергија  и договори за закупување на пре-
носен и/или дистрибутивен капацитет. 

   
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата може да ја врши на целата 
територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските 
на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри; 

- безбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети;
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- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, 
согласно превземените обврски за потрошувачите кога 
врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски распо-
ред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната ко-
мисија за енергетика, по нејзино барање, информации 
и  извештаи за своите трансакции и деловни активнос-
ти при продажбата на електрична енeргија во својство 
на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила;

- 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 електрич-
на енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потро-
шувачите, заштита на животната средина, животот и 
здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за  одвоена сметководствена евиен-
ција 

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со  резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи.

13. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено 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, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија;

- како и други промени во работењето согласно пра-
вилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца 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 обвр-
ските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти. 
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1170.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
тво за производство, трговија и услуги ЕЛ ЕН СО-
ЛУШНС ДОО Скопје, на седницата одржана на 
3.4.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕЛ ЕН СОЛУШНС ДОО Скопје, со адреса на ул. „Пр-
жино“ бр. 40 б, Скопје, сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност трговија со електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-24/13
3 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ 

ЕН СОЛУШНС ДОО Скопје, ул. „Пржино“ бр. 40 б, 
Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Трговија со електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата: 
3.4.2013 година 

4. Датум до кога важи лиценцата: 
3.4.2023 година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца: 

ЕЕ - 118.10.1/13

6. Број на деловниот субјект - 6811108
         
7. Единствен даночен број - 4058012514096

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија. 

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од За-
конот за енергетика. Трговецот во својство на снабду-
вач може да продава електрична енергија и на потрошу-
вачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учес-
тво на пазарот на електрична енергија, утврдени во па-
зарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енерги-
ја која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е 
должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во 
согласност со пазар¬ните пра¬ви¬ла, мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија и мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија како и Пра-
вилата за доделување на прекуграничните преносни ка-
пацитети.

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

Енергетската дејност трговија со електрична енерги-
ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори за купување и продажба на 
електрична енергија  и договори за закупување на пре-
носен и/или дистрибутивен капацитет. 

   
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата може да ја врши на целата 
територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските 
на носителот на лиценцата 

 Носителот на лиценцата е должен да:
 -   обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети;
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- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, 
согласно превземените обврски за потрошувачите кога 
врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски распо-
ред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат услови-
те за самостојно учество на пазарот на електрична енер-
гија, утврдени во пазарните правила;

- 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 електрич-
на енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потро-
шувачите, заштита на животната средина, животот и здрав-
јето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-
ција 

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со  резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи.

13. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено 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, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива. 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија;

- како и други промени во работењето согласно пра-
вилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување,     суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца 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 обвр-
ските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти. 
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1171.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани 
Вевчани, за користење на повластена тарифа на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, со се-
диште на ул. Населено место без уличен систем, Вевча-
ни, му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“ со инсталира-
на моќност од 400 kW и со локација на градежна парце-
ла бр.1, КП.бр.4639, м.в. „Заодишта“, КО Вевчани со 
Г.Белица, Општина Вевчани.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани 
Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен 
систем, Вевчани

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-35

- назив на електроцентралата: „ЕНЕРГО ВЕВЧА-
НИ“

- податоци за локација на електроцентралата: гра-
дежна парцела бр.1, КП.бр.4639,      м.в. „Заодишта“, 
КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани

- инсталирана моќност на електроцентралата: 400 
kW (1600 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 504.469 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
ВЕВЧАНИ“, УП 1 бр. 08-66/12 од 30.04.2012 година; 

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инстали-
раната моќност на фотонапонската електроцентрала 
„ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“ се одобрува користење на повла-
стена тарифа од 26 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 Бр. 08 - 36/13
3 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

1172.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо 
и мало услуги, производство и промет со електрична 
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за кори-
стење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на седни-
цата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услу-
ги, производство и промет со електрична енергија АБ 
СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Ге-
нерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Бито-
ла, му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „АБ СОЛАР 1“ со инсталирана моќ-
ност од 439,575 kW и со локација на КП бр.1024/1, КО 
Суводол, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и 

мало услуги, производство и промет со електрична 
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седи-
ште на ул. Генерал Васко Карангелески бр. 41/ламела 
1, бр. 88, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-32

- назив на електроцентралата: „АБ СОЛАР 1“
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.1024/1, КО Суводол, Општина Демир Хисар 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 

439,575 kW (1635 панели со моќност на панел од 245 
W и 156 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 615.521 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „АБ СО-
ЛАР 1“, УП 1 бр. 08-54/12 од 4.4.2012 година; 

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инстали-
раната моќност на фотонапонската електроцентрала 
„АБ СОЛАР 1“ се одобрува користење на повластена 
тарифа од 26 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

   
УП1 Бр. 08-39/13

3 април 2013 година Претседател,
Скопје Димитар Петров, с.р.
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1173.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо 
и мало услуги, производство и промет со електрична 
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за кори-
стење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на седни-
цата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услу-
ги, производство и промет со електрична енергија АБ 
СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Ге-
нерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Бито-
ла, му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „АБ СОЛАР 2“ со инсталирана моќ-
ност од 705 kW и со локација на КП бр.1024/2, КО Су-
водол, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и 

мало услуги, производство и промет со електрична 
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седи-
ште на ул. Генерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, 
бр. 88, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-33

- назив на електроцентралата: „АБ СОЛАР 2“
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.1024/2, КО Суводол, Општина Демир Хисар
- инсталирана моќност на електроцентралата: 705 

kW (2820 панели со моќност на панел од 250 W) 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.018.739 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „АБ СО-
ЛАР 2“, УП 1 бр. 08-55/12 од 4.4.2012 година; 

-согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инстали-
раната моќност на фотонапонската електроцентрала 
„АБ СОЛАР 2“ се одобрува користење на повластена 
тарифа од 26 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

  
УП1 Бр. 08 - 41/13

3 април 2013 година Претседател,
Скопје Димитар Петров, с.р.

1174.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, за користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1, Скопје, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од фотонапонската електроцен-
трала „ХРИСТ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 
49,44 kW и со локација на КП бр. 260/2, КО Бунарџик 
во н.м. Бунарџик, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1, 
Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-29

- назив на електроцентралата: „ХРИСТ СОЛАР“
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр. 260/2, КО Бунарџик во н.м. Бунарџик, Општина 
Илинден 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,44 
kW (206 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 84.240 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ХРИСТ 
СОЛАР“, УП 1 бр. 08-48/12 од 23.03.2012 година и УП 
1 бр. 08-48/12 од 25.03.2013 година; 

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инстали-
раната моќност на фотонапонската електроцентрала 
„ХРИСТ СОЛАР“ се одобрува користење на повласте-
на тарифа од 30 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

   
УП1 Бр. 08 - 43/13

3 април 2013 година Претседател,
Скопје Димитар Петров, с.р.
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1175.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11 и 136/11), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија ЕМ-
К ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, 
му се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија во мала хидроеле-
ктрична централа МХЕ „Љубанска“ со реф. Бр. 75.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлу-
ка.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07 - 239/12
    3 април 2013 година Претседател,
              Скопје Димитар Петров, с.р.

__________

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија 

ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане 
Сандански бр. 113/12, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
03.04.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
03.04.2048 година
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 117.01.1/12

6. Број на деловниот субјект – 6311792

7. Единствен даночен број – 4030008015431

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 носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-

ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики 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 МХЕ „Љубанска“ 
со реф. Бр.75. КП. 322, 333, 387, 401, 920, 957, 999, 
1070, 4981, 4985, 4998 и 4999 КО Љубанци.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

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

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

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 Друштво-
то за производство на електрична енергија ЕМК ДОО-
ЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, (во понатамошниот 
текст: носител на лиценца) како и неговото учество на 
пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- 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, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрична-
та енергија во мала хидроелектрана, да го почитува До-
говорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Опера-
торот на пазарот на електрична енергија, за откуп на це-
локупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја до точката на прием во системот за дистрибуција на 
електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија;
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- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција

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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија, составен 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се вр-

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, како и нивно осигурување, 

- заштита при  работа,
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на криз-

на состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализаци-

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија; 

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли; 

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. 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:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија.
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19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. 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 не-
посреден 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.

22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика, да доста-
вува писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ЉУБАН-
СКА,  реф. Бр. 75

- број на производни единици (агрегати):........еден 
- проценет животен век...........................50 години
- тип, производител и номинални податоци за турби-

ната:
- тип Пелтон хоризонтална
- производител ..........................................EFG 

Turbinenbau GmbH&Co KG - Австрија 
- нето пад ..................................................155,1 m
- номинален проток...................................0,170 m3/s
- број на вртежи......................................1000 min - 1

-  максимална моќност...............................230 kW  
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот:
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење 
- вратило хоризонтално
- работен напон 0,4 kV 
- фреквенција 50 Hz   
- производител: ......................................Hitzinger 

GmbH, Австрија
- номинална привидна моќност..............................260 

kVA
- номинална активна моќност.....................234 kW  
- број на вртежи......................................1000 min - 1
- cosφ………………………………………...........0.9
- ниво на заштита.............................................IP21
- класа на изолација..............................................F
- тип, производител и номинални податоци за транс-

форматорот :
- тип .........................................................трофазен сув
- производител: ...................................... Макител До-

оел Охрид 
- преносен однос....................................0,4/10 kV / kV
- моќност..................................................400 kVA
- фреквенција................................................50 Hz  
- напон на краток спој....................................4,3%

___________
1176.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), како и член 31 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕР-
НА ДООЕЛ Струмица, за издавање на лиценца за про-
изводство на електрична енергија, на седницата одржа-
на на 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА 

ДООЕЛ Струмица  со седиште на адреса ул. Ванчо Пр-
ке бр. 18 Струмица, му се издава лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од мала хидроелектрична централа МХЕ „Мини Ту-
рија“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа ло-
цирана на  КП бр. 2/1, со имотен лист бр. 3, КО Добро-
шинци, Општина Василево.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 
136/11) и член 32 од Правилникот за лиценци за врше-
ње на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ 
бр. 143/11),  ќе донесе одлука за влегување во сила на 
оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој 
член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе 
достави извештај за извршен технички преглед од над-
зорен инженер со кој овој енергетски објект се става во 
употреба. 
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4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 07-298/12
3 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ 

Струмица, ул. Ванчо Прке бр. 18 Струмица, Република 
Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 116.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6566413

5. Единствен даночен број – 4027010510830

6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од ма-
ла хидроелектрична централа, во обем согласно технич-
ките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши од мала 
хидроелектрична централа МХЕЦ „Мини Турија“ со 
номинална  моќност од 150 kW изградена на КП бр. 
2/1, Имотен лист бр. 3, КО Доброшинци, Општина Ва-
силево.

8. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет со технички карактеристики наведени 
во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца. 

9. Право на приклучување, пристап и користење 
на системот за дистрибуција на електрична енерги-
ја

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

10. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, 
со седиште на адреса ул. Ванчо Прке бр.18 Струмица 
(во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и 
неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- 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, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрична-
та енергија во мала хидроелектрана, да го почитува До-
говорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Опера-
торот на пазарот на електрична енергија, за откуп на це-
локупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја до точката на прием во системот за дистрибуција на 
електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.

11. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

12. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
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ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција

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 изве-
штаи.

14. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

15. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија, составен 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се вр-

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, како и нивно осигурување, 

- заштита при  работа,
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на криз-

на состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализаци-
ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија; 

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли; 

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

16. 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:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија.

17. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

18. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

19. 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 не-
посреден 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.

20. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши посто-
јан мониторинг на параметрите кои го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија и 
по барање на Регулаторната комисија за енергетика, 
да доставува писмен извештај за движењето на сите 
параметри кои што го определуваат квалитетот на про-
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изведената електрична енергија во определен времен-
ски период.

21. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

22. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.

Прилог 2

1. Податоци за хидроелектрична централа приклуче-
на на дистрибутивна мрежа согласно табела VI:

1. Име на МХЕЦ:МИНИ ТУРИЈА,
2. Топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на ХЕЦ во размер 1 : 25 000,
3. Локација на ХЕЦ на дистрибутивна мрежа: Сог-

ласно Решение за согласност за приклучување на ди-
стрибутивниот систем, издадено од ЕВН Македонија 
АД Скопје,

4. Општи податоци:
- Година на завршеток на градба – декември 2012,
- Проценет животен век на агрегатот – 20 години,

Податоци за опремата:
- Број на производни единици – 1,
- Тип, производител и номинални податоци за тур-

бината:
- Тип Францис, хоризонтална,
- Производител....................................HL 90-WJ-42, 

Н. Р. Кина,
- Номинален нето пад.....................................46 м,
- Номинален проток.................................0.31 m³/s 
- Број на вртежи.....................................1000 min -1
- Номинална моќност..................................117 kW
- Тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот:
- Тип – трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење,
- Вратило – хоризонтално,
- Работен напон – 0.4 kV,
- Фреквенција –    50 Hz,

- Производител...........................SFWE-W 160-6/650, 
Н. Р. Кина,

- Номинална привидна моќност....................131  
kVA,

- Номинална активна моќност.......................105  kW,
- Број на вртежи.......................................1000 min -1,
- Cos φ………………………………………….…..0.8,
- Ниво на заштита...............................................IP 21,
- Класа на изолација.................................................F,
- Трансформатор – на постоечки трансформатор на 

ЕВН Македонија АД Скопје.
__________

1177.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани 
Вевчани, за издавање на решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на седни-
цата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, со се-
диште на ул. Населено место без уличен систем, Вевча-
ни, му се издава решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“ со инста-
лирана моќност од 400 kW и со локација на градежна 
парцела бр.1, КП.бр.4639, м.в. „Заодишта“, КО Вевча-
ни со Г.Белица, Општина Вевчани.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани 
Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен 
систем, Вевчани

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-35

- назив на електроцентралата: „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“
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- податоци за локација на електроцентралата: гра-
дежна парцела бр.1, КП.бр.4639, м.в. „Заодишта“, КО 
Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани

- инсталирана моќност на електроцентралата: 400 
kW (1600 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 504.469 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 
3.4.2028 година.

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

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 Бр. 08 - 35/13
3 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1178.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо 
и мало услуги, производство и промет со електрична 
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за издава-
ње на решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 3.4.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услу-
ги, производство и промет со електрична енергија АБ 
СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Ге-
нерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Бито-
ла, му се издава решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „АБ СОЛАР 1“ со инсталирана 
моќност од 439,575 kW и со локација на КП бр.1024/1, 
КО Суводол, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и 

мало услуги, производство и промет со електрична 
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седи-
ште на ул. Генерал Васко Карангелески бр. 41/ламела 
1, бр. 88, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-32

- назив на електроцентралата: „АБ СОЛАР 1“
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр. 1024/1, КО Суводол, Општина Демир Хисар 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 

439,575 kW (1635 панели со моќност на панел од 245 
W и 156 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 615.521 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 
3.4.2028 година.

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

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

   
УП1 Бр. 08 - 38/13

3 април 2013 година Претседател,
Скопје Димитар Петров, с.р.

__________
1179.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо 
и мало услуги, производство и промет со електрична 
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за издава-
ње на решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 3.4.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услу-
ги, производство и промет со електрична енергија АБ 
СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Ге-
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нерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Бито-
ла, му се издава решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „АБ СОЛАР 2“ со инсталирана 
моќност од 705 kW и со локација на КП бр. 1024/2, КО 
Суводол, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и 

мало услуги, производство и промет со електрична 
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седи-
ште на ул. Генерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, 
бр. 88, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-33

- назив на електроцентралата: „АБ СОЛАР 2“
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.1024/2, КО Суводол, Општина Демир Хисар 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 705 

kW (2820 панели со моќност на панел од 250 W) 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.018.739 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение: 

3.4.2028 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 Бр. 08 - 40/13
3 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1180.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на седни-
цата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-

диште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1, Скопје, му се 

издава решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија за фотонапонската еле-

ктроцентрала „ХРИСТ СОЛАР“ со инсталирана моќ-

ност од 49,44 kW и со локација на КП бр. 260/2, КО Бу-

нарџик во н.м. Бунарџик, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1, 

Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-29

- назив на електроцентралата: „ХРИСТ СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр. 260/2, КО Бунарџик во н.м. Бунарџик, Општина 

Илинден 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,44 

kW (206 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 84.240 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 

3.4.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување.

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

    

УП1 Бр. 08 - 42/13

3 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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Врз основа на член 133 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузна дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 
19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12) и член 32, алинеја 4 од Статутот на ЈП Македонска радиотелеви-
зија, а во врска со член 169 од Законот за радиодифузна дејност, Советот на ЈП МРТ на 19-та седница одржана на 
22.1.2013 година, ја донесе следнава

С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА

Член 1
Во Статутот на ЈП МРТ бр. 01-4489/1 од 11.7.2006 година, во насловот на Статутот, како и во членот 3, во став 1 

зборовите: „Јавно претпријатие Македонска радио телевизија“ се заменуваат со зборовите: „Јавно радиодифузно 
претпријатие Македонска радио телевизија“.

Член 2
Статутарната одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.
Статутарната одлука да се објави и на ВЕБ страницата на МРТ и на огласна табла на МРТ.

                                                Совет на ЈП МРТ
                                                       Претседател,
                                                 Слободан Чашуле, с.р.

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
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