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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2898. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 
164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 
7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-
НА  ИНДУСТРИЈА КО МИСЛЕШЕВО - ВОН.  Г.Р.,  

ОПШТИНА СТРУГА 
  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна индустрија КО 
Мислешево-вон. г.р., Општина Струга.   

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации: 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 44-6614/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2899. 
Врз основа на член 12 од Законот за основање на На-

ционална агенција за европски образовни програми и 
мобилност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 113/2007, 24/2011, 24/2013, 41/2014, 145/2015 и 
55/2016) и член 97 од Законот за општата управна поста-
пка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/2015), Владата на Република Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР  НА 
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ  

ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 
 
1. Во Решението за  именување членови на Управ-

ниот одбор на Националната агенција за европски об-
разовни програми и мобилност бр.24-4339/1 од 3 ав-
густ 2017 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.113/2017), се врши исправка, така што  во  

точка 1 од решението наместо името:  Ана Поповска-
Ивановска треба да стои: Ана Поповска-Иваноски, а  
наместо името: Toме Андоновски треба да стои: То-
мислав Андоновски 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-4339/3 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2900. 
Врз основа на член 35 став 4 од Законот за инова-

циска дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 
53/2016 и 190/2016) и член 97 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Македо-
нија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-
ЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ  

И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
 
1. Во Решението за  именување в.д. директор на 

Фондот за иновации и технолошки развој  бр.24-4390/1 
од 3 август 2017 година  („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.108/2017), се врши исправка, така 
што  во  точка 1 од решението наместо името:  „Јово“ 
треба да стои: „Јован“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-4390/3 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2901. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од За-
конот за општата управна постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на 
Република Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕР-
ЗИТЕТСКА  КЛИНИКА  ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. Во Решението за  именување членови на Управ-

ниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Уни-
верзитетска клиника за детска хирургија - Скопје  бр. 
24-5121/1 од 3 август 2017 година  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.125/2017), се врши ис-
правка, така што  во  точка 1 од решението, во алине-
ите, наместо:   

- Сабина Смајловиќ   
- Иванка Стојановска и 
- Илир Бела    
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треба да стои:  
- Сабина Смаиловиќ   
- Иванка Стојаноски и 
-  Илир Вела. 
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 

има правно дејство актот на кој се врши исправката. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-5121/2 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2902. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од За-
конот за општата управна постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на 
Република Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ - СТРУМИЦА 
 
1. Во Решението за  именување членови на Управ-

ниот одбор –претставници на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом - Струмица бр.24-5159/1 од 3 август 2017 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
125/2017), се врши исправка, така што  во  точка 1 од 
решението наместо името: Билјана Мелева треба да 
стои: Билјана Христова. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-5159/2 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2903. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од За-
конот за општата управна постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на 
Република Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА  

БОЛНИЦА КУМАНОВО 
 
1. Во Решението за  именување членови на Управ-

ниот одбор –претставници на основачот на ЈЗУ Општа 
болница Куманово  бр.24-5201/1 од 3 август 2017 годи-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
125/2017), се врши исправка, така што  во  точка 1 од 
решението наместо името:  „Јељена Здравковска“  тре-
ба да стои: „Јелена Здравковска“,  а наместо името 
„Бедри Ислами“  треба да стои: „Бедри Вељиу“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 

има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5201/2 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2904. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од За-

конот за општата управна постапка („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на 

Република Македонија, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-

ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТ-

СТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР  

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – ОХРИД 

 

1. Во Решението за  именување членови на Управ-

ниот одбор –претставници на основачот на ЈЗУ Центар 

за јавно здравје – Охрид бр.24-5216/1 од 3 август 2017 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 124/2017), се врши исправка, така што  во  точка 1 

од решението наместо името:  Кристина Колеска-Дес-

потоска треба да стои: Кристина Крлеска – Деспотоска, 

а наместо името Бранко Ногачески треба да стои: Бра-

не Ногачевски. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 

има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5216/4 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2905. 

Врз основа на член 100 став 3  од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 

79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016)  и член 97 од 

Законот за општата управна постапка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата 

на Република Македонија, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  
РАБОТА СТРУГА 

 
1. Во Решението за  именување членови на Управ-

ниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа Струга бр.24-5564/1 од 3 август 2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/2017), се врши исправка, така што  во  точка 1 од 
решението во алинеите, наместо:  

- Васко Попоски  
- Љубица Мижимакоска и 
- Taтијана Огненовска  
треба да стои:  
- Васил Попоски 
- Љубица Јованоска Мижимакоска и 
- Татјана Огненовска.   
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 

има правно дејство актот на кој се врши исправката. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-5564/2 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2906. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016)  и член 97 од 
Законот за општата управна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата 
на Република Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-

ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА СТРУГА 
 
1. Во Решението за  именување членови на Органот 

за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа Струга бр.24-5573/1 од 3 август 2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/2017), се врши исправка, така што  во  точка 1 од 
решението наместо името и презимето:  „Ивана Јова-
носка“ треба да стои името и презимето: „Ивана Јова-
носка Ристовски“.   

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-5573/2 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2907. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од За-
конот за општата управна постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на 
Република Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА  

БОЛНИЦА - ГОСТИВАР 
 
1. Во Решението за  именување членови на Управ-

ниот одбор –претставници на основачот на ЈЗУ Општа 
болница – Гостивар  бр.24-6243/1 од 3 август 2017 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
143/2017), се врши исправка, така што  во  точка 1 од 
решението наместо името:  Џелил Бајрами  треба да 
стои: Џелили Бајрам.  

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-6243/2 Претседател на Владата 

13 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

2908. 
Врз основа на член 81 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ И УТ-
ВРДУВАЊЕТО И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРОМЕ-
НАТА НА КАТАСТАРСКАТА КУЛТУРА И КЛАСА  

НА ЗЕМЈИШТЕТО 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на катастарското кла-

сирање и утврдувањето и запишувањето на промената 
на катастарската култура и класа на земјиштето 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
144/13 и 95/15), членот 29 се менува и гласи:  

„(1) За запишување промена на катастарска култура 
и класа, подносителот на пријавата доставува геодет-
ски елаборат изготвен од трговец поединец овластен 
геодет или трговско друштво за геодетски работи, во 
случај кога со пријавата се бара:  

- промена на катастарска култура на земјиштето од 
градежно неизградено земјиште во градежно изградено 
земјиште;  
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- промена на катастарска култура на земјиштето од 

градежно изградено земјиште во градежно неизградено 

земјиште;  

- промена на катастарска култура во нива под оран-

жерија, нива под помошен објект, нива под објект за 

примарна обработка на земјоделски производи, зем-

јиште под зграда/земјиште под објект изградени на 

земјоделско земјиште и земјиште под инфраструктурен 

објект и 

- промена на катастарска култура и класа на дел од 

катастарска парцела, кој дел се одвојува во посебна ка-

тастарска парцела, при што се врши физичка делба сог-

ласно со закон. 

(2) За запишување промена на катастарската култу-

ра од став (1) алинеи 1 и 3 од овој член се доставува ге-

одетски елаборат од извршениот премер во функција 

на одржување на катастарот на недвижности и правен 

основ за запишување на промената. 

(3) За запишување промена на катастарската култу-

ра од став (1) алинеја 2 од овој член, доколку објектот 

на лице место не постои се доставува само геодетски 

елаборат од извршениот премер во функција на одржу-

вање на катастарот на недвижности. Доколку отстрану-

вањето на објектот е извршено врз основа на правосил-

но одобрение за отстранување на објект или негов дел,  

кон геодетскиот  елаборат од извршениот премер во 

функција на одржување на катастарот на недвижности 

се доставува и правосилното одобрение за отстранува-

ње на објект или негов дел. 

(4) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 

од ставовите (2) и (3) на овој член се дадени во Правил-

никот за премер на недвижности.  

(5) За запишување промена на катастарската култу-

ра и класа од ставот (1) алинеја 4 од овој член се доста-

вува геодетски елаборат за геодетски работи за посеб-

ни намени – промена на катастарска култура и класа и 

записник за утврдена промена на катастарска култура и 

класа.  

(6) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 

од ставот (5) на овој член се дадени во Правилникот за 

геодетски работи за посебни намени“. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 0101-26111/1 Управен одбор 

17 октомври 2017 година Претседател, 

Скопје Дејан Ампев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

2909. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-

НА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИ-

ВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМ-

БРИОНИ ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ 

ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ 

НА СИН ЈАЗИК ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на 

домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и 

ембриони од домашни и диви преживари заради 

заштита од внесување на вирусот на син јазик во 

Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 9/17 и 118/17), Прилогот се 

заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова 

решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-2854/2 Агенција за храна 

5 октомври 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

Прилог 

 

1. Франција 

- Сите региони во Франција 

 

2. Италија  

- Сите региони во Италија 

 

3. Грција 

- Следниот регион во Грција: 

Додеканиса/Dodekanisa 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2910. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија врз основа на член 22 став 1 алине-

ја 16 и член 39 став 1 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како и член 31 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на Република Македо-

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

по барањето за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична 

енергија УП1 бр.12-99/17 од 22.8.2017 година на Тр-

говското друштво за промет и услуги СУНИЛЕНС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на седницата одржана на 

17.10.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за промет и услуги СУ-

НИЛЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
Качанички пат бр.140-инд.зона / Визбегово Скопје-Бу-
тел, се издава  лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ „СУНИЛЕНС“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Од-
лука ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа лоцира-
на на КП бр. 1100/1, КО Визбегово. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одоб-
рението за градење, ќе достави извештај за извршен 
технички преглед од надзорен инженер со кој овој 
енергетски објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-99/17  

17 октомври 2017 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 
Трговското друштво за промет и услуги СУНИ-

ЛЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
„Качанички пат“ бр.140-инд.зона/Визбегово Скопје-Бу-
тел 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 303.01.1/17 
 
4. Број на деловниот субјект – 5703344 
 
5. Единствен даночен број – 403002461561 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „СУНИ-
ЛЕНС“ на КП бр. 1100/1, КО Визбегово. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика на Република 
Македонија.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, како и правата и обврските Тргов-
ското друштво за промет и услуги СУНИЛЕНС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Качанички пат 
бр.140-инд.зона / Визбегово Скопје – Бутел, (во пона-
тамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 
енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 
Правилникот за следење на  функционирањето на енер-
гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 
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11. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

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

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

тојба и биланс на успех, извештај за промените во главни-
ната, извештај за паричните текови, применетите сметко-
водствени политики и други објаснувачки белешки подгот-
вени во согласност со важечката законска регулатива;  

3) преземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година. 

 
13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и пристап 

во објектите, деловните простории, простори, инстала-
ции, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

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

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  

 
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-
бела VI: 

 
1. име на фотоволтаичен систем – СУНИЛЕНС со 

планирана моќност од 189,21 kW;  
2. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2017/2018 година, 
- година на завршеток на градба - 2018 година, 
- година на почеток на работа - 2018 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 
3. податоци за опрема: 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – AEG SOLAR; 
- број на фотоволтаични модули - 714, 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 265 Wp, 
- Напон на модул: 30.18 V, 
- Струја на модул: 8.79 A, 
- Вкупна инсталирана моќност: 189,21 kW. 
4. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – KACO 220 kW – број на инвертори – 1 парчe; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: 220 kW 
5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1700 

kWh/m2; 
6. очекувано производство на електрична енергија 

274 МWh - годишно 
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2911. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како 
и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), поста-
пувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија УП1 бр.12-100/17 од 4.9.2017 година на Друш-
твото за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје, на 
седницата одржана на 17.10.2017 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 трговија и услуги БИС ОИЛ 

ДОО Скопје со седиште на ул. „1721“ бр.31 Глумово, 
Скопје-Сарај, му се издава лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија во 
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „БИС ОИЛ“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
Одлука.   

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

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

 
УП1 Бр. 12-100/17  

17 октомври 2017 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 трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „1721“ бр.31 Глумово, Скопје 
- Сарај 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 304.01.1/17 
 
4. Датум на издавање на лиценцата 
17.10.2017 година 
 
5. Датум на важење на лиценцата 
17.10.2052 година 
 
6. Број на деловниот субјект – 5373514 

7. Единствен даночен број – 4030000377687 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност произ-

водство на електрична енергија од обновливи извори ќе 
ја врши во фотонапонска електроцентрала „БИС ОИЛ“ 
на КП бр. 920 и КП 921, КО Глумово, општина Сарај. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 

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

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика на Република 
Македонија.  

 

12. Права и ообврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, како и правата и обврските на 
Друштвото за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје 
со седиште на ул. „1721“ бр.31 Глумово, Скопје-Сарај, 
(во натамошниот текст: носител на лиценцата) и него-
вото учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 
енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
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изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 
Правилникот за следење на  функционирањето на енер-
гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

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

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

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) преземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

16. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

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

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инстала-
ции, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

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

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  

 
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-
бела VI: 

 
1. име на фотоволтаичен систем – БИС ОИЛ со пла-

нирана моќност од 36 kW;  
2. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2017 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 
- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 
3. податоци за опрема: 
- тип, производител и номинални податоци на фото-

волтаичниот модул – JUST SOLAR JST250P(60) 250W; 
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- број на фотоволтаични модули - 144, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

· Моќнoст на модул: 250 Wp, 

· Напон на модул: 32 V, 

· Струја на модул: 7.82 A, 

· Вкупна инсталирана моќност: 36 kW. 

4. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – StecaGrid 10000+ 3ph – број на инвертори – 3; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 220 kW 

5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1630 

kWh/m2; 

6. очекувано производство на електрична енергија 

5,1 МWh - годишно 

__________ 

2912. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

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

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

и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

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

пувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност трговија со електрична енергија 

УП1 бр.12-101/17 од 5.9.2017 година на Друштвото со 

ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈ-

ДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Под-

ружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕК-

СЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово со се-

диште на ул. „Маршал Тито“ бр.Блок 54/Лам.13 Те-

тово, на седницата одржана на 17.10.2017 година, доне-

се  
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво со ограничена одговорност ФУТУРЕ 

ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-

Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ 

ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово 

со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр.Блок 54/Лам.13 

Тетово, се издава лиценца за вршење на енергетската 

дејност трговија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

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

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 12-101/17  

17 октомври 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1  
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво со ограничена одговорност ФУТУРЕ 

ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-
Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ 
ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово 
со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр.Блок 54/Лам.13 
Тетово. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
17.10.2017 година  
 
4. Датум до кога важи лиценцата:  
17.10.2027 година  
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ – 305.10.1/17 
 
6. Број на деловниот субјект – 7198507 
 
7. Единствен даночен број – 4028017531731 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
Правилата за пазар на електрична енергија. 

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

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

носта 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет. 
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

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

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-
трична енергија, мрежните правила за пренос на елек-
трична енергија и мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија како и Правилата за доделува-
ње на прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со Правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со Правилата за пазар на електрична енер-
гија; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач на 
потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, согласно Пра-
вилата за пазар на електрична енергија, како и за обезбе-
дениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулира-
ните услуги, согласно превземените обврски за потрошу-
вачите 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 рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со 
Правилата за пазар на електрична енергија; 

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

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрич-
на енергија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи и 
општи акти на Република Македонија, а особено оние кои 
се однесуваат на вршење на дејноста трговија со елек-
трична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, животот 
и здравјето на луѓето и заштита при работа. 

 
12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

Годишниот извештај задолжително се доставува и 
во електронска форма.   

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

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

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност трговија со електрична енергија. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  
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