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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4940. 

Врз основа на член 56 од Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и  со 
стварите во општинска сопственост („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 13.10.2015 година, донесе 

   
У Р Е Д Б А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ И 
ПРИМАЊЕ НА ДАРОВИ,ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДА-
РОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ПРОЦЕНА НА ДАРО-
ВИТЕ, НАЧИНОТ НА ДОПЛАТА ЗА ЛИЧЕН ДАР, 
КАКО И КОРИСТЕЊЕТО,ЧУВАЊЕТО И ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА НА СТВАРИТЕ ШТО СТАНАЛЕ 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ПО ПАТ НА ДАР 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат критериумите, на-

чинот на давање и примање на дарови, пријавувањето 
на даровите, начинот на процена на даровите, начинот 
на доплата за личен дар, како и користењето, чувањето 
и евиденцијата на стварите што станале државна соп-
ственост по пат на дар.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-
ат следново значење: 

1. „Дарови“ се: 
-  недвижни ствари кои стануваат сопственост на 

Република Македонија  по пат на дар и 
- движни ствари (книги, сувенири и други слични 

предмети) што  функционерите, односно претставни-
ците на државните органи ги даваат на претставници 
на странски држави, нивни органи или организации, 
меѓународни организации или странски правни лица 
како и на домашни и странски физички и правни лица 
кои се заслужни за меѓународна афирмација за развојот 
на Република Македонија во прилики во кои вообичае-
но се разменуваат подароци, односно движни ствари 
кои функционерите односно претставниците на држав-
ните органи ги примаат од претставници на странски 
држави, нивни органи и организации, меѓународни ор-
ганизации или странски правни лица  во знак на сора-
ботка, благодарност или почит. 
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2. „Евиденција на  примени дарови“ е единствена 

листа која се води врз основа  на пријавените примени 
дарови . 

                                                                                                    
1. ДАВАЊЕ  ДАРОВИ 

 
Член 3 

(1) Претседателот на Република Македонија, прет-
седателот на Собранието на Република Македонија и 
претседателот на Владата на Република Македонија  
како дар можат да даваат дарови  од домашно произ-
водство во износ не поголем од 500,00 евра во денарска 
противвредност, според средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија на денот на набавката 
на дарот.   

(2) Членовите на Владата на Република Македонија 
како дар можат да даваат дарови од домашно произ-
водство во износ не поголем од 250,00 евра во денарска 
противвредност, според средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија на денот на набавката 
на дарот.   

(3) Претставници  на државните органи односно ли-
ца што се определени да ја претставуваат Република 
Македонија како дар можат да даваат дарови  од до-
машно производство во износ не поголем од 100,00 ев-
ра во денарска противвредност, според средниот курс 
на Народната банка на Република Македонија на денот 
на набавката на дарот.   

  
Член 4 

Како  дарови не можат да се даваат предмети што 
имаат културно, историско и археолошко значење и 
вредност за Република Македонија, а кои се заштитени 
со закон.  

   
2.ПРИМАЊЕ ДАРОВИ 

 
Член 5 

(1) Република Македонија, државните органи и 
функционерите, односно претставниците на државните 
органи, можат да примаат дарови кои по примањето 
стануваат ствари во државна сопственост  освен  даро-
вите кои стануваат  личен дар согласно  членот 6 став 
(1) и (2) од оваа уредба. 
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(2) Државните органи се должни по пријавувањето 
да обезбедат проценка на примените дарови. 

(3) Проценката на даровите од став (1) на овој член 
ја вршат овластени проценители согласно Законот за 
процена и истата се евидентира како сметководствена 
вредност на стварта.   

 
Член 6 

(1)  Функционерите од член 3 став (1) и (2) од оваа 
уредба, примениот дар од претставници на странска 
држава, орган, институција или меѓународна организа-
ција во знак на соработка,  благодарност или почит мо-
же да го задржат во сопственост, како личен дар докол-
ку вредноста на примениот  пригоден дар не ја надми-
нува вредноста од 100 евра во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија на денот на примање на дарот. 

(2) Дар чија вредност надминува 100 евра во денар-
ска противвредност, според средниот курс на Народна 
Банка на Република Македонија на денот на примање 
на дарот, може да биде задржан во сопственост како 
личен дар, доколку функционерот на државниот орган 
ја доплати разликата до вредноста на дарот утврдена 
согласно член 5 став (3) од оваа уредба, на сметка на 
Буџетот на Република Македонија.  

(3)  За даровите кои ги примаат лицата кои се ов-
ластени да ги претставуваат државните органи, а кои се 
од редот на стручните и административни службеници, 
се применува Уредбата за начинот на располагање  со 
примените подароци, начинот на управување со еви-
денцијата на примените подароци и други прашања во 
врска со примањето на подароци („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 153/2014 ). 

 
Член 7 

(1) Функционерите, односно претставниците на 
државните органи, се должни во рок од  осум  дена   од 
приемот на дарот да го пријават и да го предадат  при-
мениот дар  на органот во кој ја извршува должноста. 

(2) Пријавата за примен дар треба да ги содржи 
следните податоци: 

- име и презиме на примателот на дарот, 
- функцијата која ја извршува,  
- назив на органот во кој ја врши функцијата,  
- име и презиме и адреса на дарителот, односно на-

зив и седиште на правното лице или органот, доколку 
дарот е даден во име на правно лице или орган,  

- датум на прием на дарот,  
- поводот за врачување на дарот, опис на дарот и 
- изјава дали примениот дар ќе го задржи во соп-

ственост како личен дар. 
 

Член 8 
(4) Органот во кој функционерот ја извршува долж-

носта води евиденција на примените дарови,  врз осно-
ва на известувањата за примени дарови, која евиденци-
ја ги содржи следниве податоци: 

-име, презиме и адреса на функционерот кој при-
мил дар, должноста која ја извршувал во моментот на 
примање на дарот; 

- име, презиме и адреса на дарителот, односно име 
и седиште на државниот орган или правното лице; 

-опис на дарот; 
- проценета вредност на дарот; 
-датум на дарување; 
-во чија сопственост ќе биде дарот (лична или 

државна) и 
-датум на предавање на дарот на органот во кој 

функционерот ја извршува должноста. 

Член 9 
(1)  Примените дарови кои се државна сопственост  

кои имаат употребна вредност, државните органи мо-
жат да ги користат за извршување на работите од своја-
та надлежност. 

(2) Примените дарови кои неможат да се користат  
во смисла на став (1) од овој член, државните органи 
треба  да ги  складирааат,  чуваат или изложуваат. 

(3) За примените дарови кои треба да се чуваат, 
складираат или изложуваат државниот орган  обезбе-
дува посебна просторија  во која ке имаат пристап само 
лицата  овластени од  функционерот на органот, кои 
треба да се грижат за одржување и проверка на состој-
бата на даровите, односно да се обезбеди посебен прос-
тор за нивно изложување доколку се работи за  дарови 
од уметничко, културно или  историско   значење. 

 
Член 10 

(1) Република Македонија може да се стекне со нед-
вижни ствари по пат на дар од домашни и странски физич-
ки и правни лица врз основа на еднострана изјава на волја 
на дарителот, дадена пред органот надлежен за имотно-
правни работи на чие подрачје се наоѓа недвижноста. 

(2) Едностраната изјава на волја ја дава физичкото 
лице сопственик на недвижната ствар која е предмет на 
дар, односно лицето кое го претставува правното лице 
сопственик на недвижната ствар која е предмет на дар.  

(3) Едностраната изјава на волја се нотира на запис-
ник кој треба да ги содржи следните податоци: назив 
на органот пред кој се дава изјавата, име и презиме на 
дарителот физичко лице, односно на лицето кое го 
претставува правното лице сопственик на недвижната 
ствар која е дар, податоци од имотен лист за недвиж-
носта што се подарува (катастарска парцела, катастар-
ска општина, површина, катност), потпис на дарителот 
и на службеното лице во органот надлежен за имотно–
правни работи во кој се дава изјавата и печат на орга-
нот на длежен за имотно правни работи. 

(4) Од страна на органот надлежен за имотно-прав-
ни работи на чие подрачје  се наоѓа недвижноста, ед-
ностраната изјава на волја од став 2 на овој член и за-
писникот се доставуваат на мислење до Државното 
правобранителство на Република Македонија. 

(5) По добиеното позитивно мислење од Државното 
правобранителство на Република Македонија, еднос-
траната изјава на волја и записникот се доставуваат до 
Агенцијата за катастар на недвижности заради запишу-
вање на недвижната  ствар од став (1) на овој член во 
сопственост на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности.   

  
3.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 11 

Со денот на влегување во сила на оваа уредба прес-
танува да важи Уредбата за критериумите и постапката 
за давање на подароци од средствата што ги користат 
органите на државната власт („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.  75/2002) и Упатството за на-
чинот на евидентирање и чување на подароци добиени 
од претставници на странска држава, орган, организа-
ција или институција на странска држава орган, орга-
низација или  институција на странска држава, меѓуна-
родна организација или странски државјанин  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 14/2003). 

 
Член 12 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-9973/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4941. 
Врз основа на член 21 став (3) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија" бр.14/07,103/08, 130/08, 
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15 и 129/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 
бр.01-1546/1 од 7.10.2015 година, донесена од страна 
на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони, на седницата, одржана на 
7.10.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-9364/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4942. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 13.10.2015 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НА-
ЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ –  

ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движна 
ствар на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Охрид, бр.42-
5368/3 од 15.6.2015 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 103/2015). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9515/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4943. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.10.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА  

УСТАНОВА МУЗЕЈ - КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – моторно возило, со следните каракте-
ристики: 

 
Вид: патничко 
Марка: ДАЧИЈА ЛОГАН 
Број на шасија: UU1LSDAAH36873363 
Регистарски број: KU – 122 CN 
Вредност во денари: 200.000,00 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Музеј - Куманово. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Музеј - Куманово, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-9515/2 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4944. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15 ), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за правда се да-
ва на трајно користење без надомест дел од недвижна 
ствар, во зграда 1, влез 1, просторија бр. 9, на 4-ти кат 
со површина од 15.80 м2  од вкупна површина од 343 
м2, која се наоѓа на ул. „Васил Главинов”  бб,  КП бр. 
8624, КО Штип 4, запишана во Имотен лист број  
74849, сопственост на Република Македонија.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9570/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4945. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа: 

- унифициран репрезентативен мал монтажно - де-
монтажен објект – урбана опрема во функција на ин-
формативен пункт за туристичка и културна понуда на 
Република Македонија, со димензии: 480/360/320 см и 
чиста внатрешна висина 240 см, со внатрешна површи-
на од 16,91 м2, конструкција изведена од челични про-
фили со стаклени портали-прозори и врати, внатреш-
носта на ѕидовите обложени со гипс картон во бела бо-
ја и под со ламинат.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј – Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Охрид со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-9691/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

                                                                                                                                                        
4946. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа: 

- унифициран репрезентативен мал монтажно - де-
монтажен објект – урбана опрема во функција на ин-
формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии: 480/360/320 см и 
чиста внатрешна висина 240 см, со внатрешна површи-
на од 16,91 м2, конструкција изведена од челични про-
фили со стаклени портали-прозори и врати, внатреш-
носта на ѕидовите обложени со гипс картон во бела бо-
ја и под со ламинат.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј – Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Прилеп со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-9691/2 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

4947. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа: 

- унифициран репрезентативен мал монтажно - де-
монтажен објект – урбана опрема во функција на ин-
формативен пункт за туристичка и културна понуда на 
Република Македонија, со димензии: 480/360/320 см и 
чиста внатрешна висина 240 см, со внатрешна површи-
на од 16,91 м2, конструкција изведена од челични про-
фили со стаклени портали-прозори и врати, внатреш-
носта на ѕидовите обложени со гипс картон во бела бо-
ја и под со ламинат.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј – Штип. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Штип со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-9691/3 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

4948. 
Врз основа на член 36 став (3) од Закон за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014) Владата на Република Македонија,  
на седницата одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗВОР-
СКА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ  

ПОТРЕБИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за за-

почнување на постапката за доделување на концесија 
за користење на изворска вода за флаширање за комер-
цијални потреби („Службен весник на Република Ма-
кедонија“  бр. 127/2014). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-9791/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

4949. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 138/2014 и 
88/2015), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 13.10.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работата на Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2014 го-
дина, усвоен на осумдесет и втората седница на Одбо-
рот на директори, со Одлука бр.02-821/9 од 27.5.2015 
година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-9823/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4950. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 
88/2015), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 13.10.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Акционерското друштво за вршење на енергетски деј-
ности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје во државна сопственост за 2014 година, усвоена 
на осумдесет и втората седница на Одборот на дирек-
тори, со Одлука бр.02-821/6 од 27.5.2015 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9823/2 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4951. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 
88/2015), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 13.10.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗ-
ВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат Финансиските извеш-

таи на Акционерското друштво за вршење на енергет-
ски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
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СИ Скопје во државна сопственост за 2014 година, 
усвоени на осумдесет и втората седница на Одборот на 
директори, со Одлука бр.02-821/7 од 27.05.2015 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9823/3 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4952. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 
88/2015), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 13.10.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕ-
ТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН 
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 
работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2014 го-
дина, на член на Одборот на директори и тоа: 

- Бошко Стефановски - независен неизвршен член и 
претседател на Одборот на директори. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9823/4 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4953. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 
88/2015), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 13.10.2015 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕ-
ТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН 
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 
работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2014 го-
дина, на член на Одборот на директори и тоа: 

- Исак Абази - неизвршен член на Одборот на ди-
ректори. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9823/5 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4954. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 
88/2015), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 13.10.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕ-
ТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН 
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 
работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2014 го-
дина, на член на Одборот на директори и тоа: 

- Крсте Миладинов - извршен член на Одборот на 
директори. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9823/6 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4955. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 

став (2) од Законот за трговските друштва („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 28/2004, 
84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 
166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 
38/2014, 41/2014, 138/2014 и 88/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на акци-
онери на Акционерско друштво за вршење на енергет-
ски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
СИ Скопје, во државна сопственост, на седницата, од-
ржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИ-
ТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка за 2015 година и на Финансиските 
извештаи за 2015 година во Акционерското друштво за 
вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕР-
ГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост се 
избира Ревизија Чулева ТП Скопје согласно Одлуката 
за избор на најповолна понуда за јавна набавка бр.05-
274/17 од 12.3.2015 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9823/7 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4956. 
Врз основа на член 383 став (2) од Законот за тгов-

ските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 
187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 88/2015), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
акционери на Акционерско друштво за вршење на енер-
гетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
СИ Скопје, во државна сопственост, на седницата, од-
ржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА ВРЕД-
НОСТ ЗА ЕДИНИЦА БОД ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ 
ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ  

СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на пресметковната вредност за единица 
бод за пресметување на платите на вработените во Ак-

ционерското друштво за вршење на енергетски дејнос-
ти МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје 
во државна сопственост, усвоена на деведесет и чет-
вртата седница на Одборот на директори, со Одлука 
бр.02-1565/6 од 7.10.2015 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9823/8 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4957. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 3 (три) семејни домаќинства, кои не се покрие-

ни со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат 
програмските сервиси на Македонската радио-телеви-
зија од с.Ореовец, општина Македонски Брод, а чии 
носители на семејни домаќинства како обврзници за 
плаќање радиодифузна такса се: 

1. Стојкоски Атанас, ул.„Населено место без ули-
чен систем” ББ, с.Ореовец,  општина Македонски 

Брод, 
2. Стојкоски Добривоје, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Ореовец, општина Македонски 
Брод, 

3. Стојкоски Вукашин, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Ореовец, општина Македонски Брод. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 

до обезбедување на покриеност со радиодифузен 

сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 42-9916/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4958. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост  („Службен 

весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 13.10.2015 година,  донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНА УС-
ТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ - ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар – патничко моторно 
возило марка Форд Транзит Д, број на шасија 
VFOHXXGBVHPE38850, година на производство 
1994, боја бела/01 со регистарска ознака SK-2867-AH.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната установа Ме-
ѓуопштински центар за социјални работи - Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со директорот на Јавната установа Меѓуоп-

штински центар за социјални работи - Дебар, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42-9949/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

4959. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост  („Службен 
весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД 

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука на Министерството за труд и соци-

јална политика му се даваат на трајно користење без 
надомест, недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на 
КП 2741, KO Конско, запишани во Имотен лист број 
1397, сопственост на Република Македонија, и тоа: 

- дел 1, зграда 2, влез 1, кат 1, со површина од 15м2; 
- дел 1, зграда 2, влез 1, кат 1, со површина од 

518м2; 
- дел 1, зграда 2, влез 1, кат 2, со површина од 

518м2; 
- дел 1, зграда 2, влез 1, приземје, со површина од 

588 м2; 
- дел 1, зграда 1, влез 2, кат 1, со површина од 15м2. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-9951/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

4960. 

Врз основа на член 14 од Законот за основање на 

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-

возот на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија”  бр. 57/10, 36/11 и 41/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 13.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-

МАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И 

ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Програмата за работа 

и финансискиот план на Агенцијата за странски инвес-

тиции и промоција на извозот на Република Македони-

ја за 2015 година бр. 02-1687/4 од 16.09.2015 година, 

усвоена од Управниот одбор на Агенцијата за странски 

инвестиции и промоција на извозот на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 16.09.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9977/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4961. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за здравство.  

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со минис-
терот за здравство со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-10008/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4962. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република  Ма-
кедонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), 
Владата на Република Македонија,  на седницата, од-
ржана на 13.10.2015 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер на објек-
тите кои се наоѓаат на Ул. А. Мицковиќ, на Катастар-
ски парцели бр. 712, 714, 715 и 717, Катастарска оп-
штина  Центар 2 во Скопје. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-10086/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4963. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија” бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за животна средина и просторно планирање му 
престанува користењето на недвижните ствари кои се 
наоѓаат на ул.12 У.Бригада 84А, КП 13623, KO Центар 
1, запишани во Имотен лист број 104605, сопственост 
на Република Македонија и тоа: 

- дел 0, зграда 1, В4-3, влез1, подрум, намена П, со 
внатрешна  површина од 43 м2; 

- дел 0, зграда 1, В4-3, влез1, сутерен, намена ДП, 
со внатрешна  површина од 505 м2. 

      
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на Министер-
ството за  труд и социјална политика. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
животна средина и просторно планирање и Министер-
ството за труд и социјална политика во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-10090/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

4964. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15 и 
150/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.10.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -  ЦЕНТАР ЗА 
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „МИС ПОПИНС” - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на при-
ватна установа за деца - центар за ран детски развој 
,,МИС ПОПИНС” - Скопје, со седиште на Бул. ,,Климент 
Охридски” бр. 7, Скопје, со ЕДБС: 4080015549015. 

  
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од  Друштвото за орга-
низација на настани, услуги и трговија МИС ПОПИНС 
ДОО увоз - извоз Скопје, со седиште на Бул. ,,Климент 
Охридски” бр. 7, Скопје. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, вос-
питно-образовани, спортско-рекреативни, културно-за-
бавни активности, мерки и активности за подобрување 
и зачувување на здравјето и за поттикнување на инте-
лектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и 
социјалниот развој на детето на возраст од три до шест 
години живот, односно до вклучување во основно об-
разование, согласно Законот за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст во приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбе-
дат согласно пропишаните стандарди и нормативи за 
вршење на дејноста. 
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Член 5 
Потребната опрема за опремување на приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука, ќе биде сместена во објект на улица Бул. ,,Кли-
мент Охридски” бр. 7, Скопје, со површина на објектот 
од 58м2 и дворно место со површина од 172 м2. 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 20 деца на возраст од три до 
шест години, односно до вклучување во основно обра-
зование и ќе бидат распоредени во една згрижувачко – 
воспитна група, сообразно на бројот на децата утврде-
ни со Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 

 
Член 9 

Јазикот на кои ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на 
англиски јазик, согласно Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10120/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4965. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагаље со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македоннја“ бр. 78/15, 153/15 
и 106/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Центар за култура „Иљо Антески 
Смок", му престанува користењето на недвижна ствар-
деловен простор на КП 2189/1, зграда 1, намена на 

зграда ВЗ 6, приземје, влез 6, деловен простор со пов-
ршина од 58 м2, запишан во Имотен лист бр. 101858, 
КО Тетово 1, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Национална уста-
нова-Центар за култура „Иљо Антески Смок“ и 
Агенцијата за катастар на недвижности во рок од се-
дум дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-10159/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4966. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 
139/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
на ствар бр.19-2204/1 од 19 мај 2009 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.65/09). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-10233/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

4967. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15 и 
150/15), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.10.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ЦЕНТАР ЗА 
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ,,ПРИЗМА” - КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 
приватна установа за деца - центар за ран детски развој 
,,ПРИЗМА” - Куманово, со седиште на улица ,,Среќко 
Пужаљка” бр.3, општина Куманово. 
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Член 2 
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од Друштво за произ-
водство, градежништво, јазици и преведување на ја-
зици, трговија и услуги ДИМА-ТД ДОО увоз-извоз Ку-
маново, со седиште на ул. ,,Среќко Пужаљка” бр. 3, о. 
Куманово, со ЕДБ:4017012519022. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, вос-
питно-образовани, спортско-рекреативни, културно-за-
бавни активности, мерки и активности за подобрување 
и зачувување на здравјето и за поттикнување на инте-
лектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и 
социјалниот развој на детето на возраст од три до шест 
години живот, односно до поаѓање во основно учи-
лиште, согласно Законот за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст во приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбе-
дат согласно пропишаните стандарди и нормативи за 
вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука, ќе биде сместена во објект на улица ,,Среќко Пу-
жаљка” бр.3, општина Куманово, кој се состои од при-
земје со површина од 97м2 и прв кат со површина од 
86м2.  

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е до 104 деца на возраст од три до 
шест години, односно до поаѓање во основно учи-
лиште, согласно Законот за заштита на децата и ќе би-
дат распоредени во четири згрижувачко – воспитни 
групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Зако-
нот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 

 
Член 9 

Јазикот на кои ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно 
Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-10294/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

4968. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15 и 
150/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.10.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ЦЕНТАР ЗА 
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „БОНБОНЧИЊА“- БИТОЛА  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 
приватна установа за деца - центар за ран детски развој 
,,БОНБОНЧИЊА”- Битола, со седиште на улица ,,Со-
лунска“ бр. 234, општина Битола. 

 

Член 2 
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија БОНБОНЧИЊА КРЛЕ 
ВРЛЕ ДООЕЛ увоз- извоз БИТОЛА, општина Битола, 
со седиште на ул. ,,Солунска” бр. 234, о. Битола, со 
ЕДБ:4002015542621. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, вос-
питно-образовани, спортско-рекреативни, културно-за-
бавни активности, мерки и активности за подобрување 
и зачувување на здравјето и за поттикнување на инте-
лектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и 
социјалниот развој на детето на возраст од три до шест 
години живот, односно до вклучување во основно об-
разование, согласно Законот за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст во приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбе-
дат согласно пропишаните стандарди и нормативи за 
вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

 Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука, ќе биде сместена во објект на улица ,,Солунска“ 
бр. 234, општина Битола, со површина на објектот од 
95м2 и дворно место од 20м2. 
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Член 7 
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание е околу 25 деца на возраст од три до 
шест години, односно до вклучување во основно обра-
зование и ќе бидат распоредени во три згрижувачко – 
воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврде-
ни со Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 

 
Член 9 

Јазикот на кои ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно 
Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10425/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4969. 
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-

ничкиот систем („Служ6ен весник на Република Маке-
донија" бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 
130/14 и 152/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.10.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2015 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 194/14), во точ-
ката 2, потточка 2, износот „58.605.600" се заменува со 
износот „48.605.600". 

Во потточката 4, износот „80.000.000" се заменува 
со износот „90.000.000“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 42-10026/1 Заменик на претседателот 

13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4970. 
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, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14 ,180/14,33/15, 72/15, 
104/15 и 150/15), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА СТРУГА 
 
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Стру-
га бр. 02-307/1, донесен од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 22.9.2015 година. 

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

 
Бр. 10-9008/2  

5 октомври 2015 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

4971. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Кадино Село, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кадино Село, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Кадино Село. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15092/1  

25 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4972. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014,115/2014,116/2015 и 
153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 25.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Горно Коњари, која е во надлеж-
ност на одржување на  Центар за катастар на недвиж-
ности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Коњари, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Горно Коњари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15093/1  

25 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
4973. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Орман-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Центар за катастар на нед-
вижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Орман-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Орман-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15094/1  

25 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4974. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Горна Белица/Вевчани-Вон-град 
која е во надлежност на одржување на Одделение за 
катастар на недвижности  Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горна Белица/Вевчани-Вон-град, прес-

тануваат да важат аналогните катастарски планови за 
катастарската општина  Горна Белица/Вевчани-Вон-
град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15095/1  

25 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4975. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 29.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Конче која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Конче, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Конче. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15200/1  

29 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4976. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Алинци, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Алинци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Алинци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15292/1  

30 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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4977. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Отља-Вон-град, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Отља-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Отља-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15294/1  

30 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4978. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.9.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Опае, која е во надлежност на одржување 
на  Одделението за катастар на недвижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Опае, престануваат да важат аналогните катастар-
ски планови за катастарската општина  Опае. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15295/1  

30 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4979. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 1.10.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина  Црешево, која е во надлежност на од-
ржување на  Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Црешево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Црешево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15339/1  

1 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4980. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 1.10.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Ерековци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ерековци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ерековци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15340/1  

1 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4981. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 1.10.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Чашка-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Чашка-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Чашка-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15341/1  

1 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4982. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 и член 44 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 
33/2015) и член 47 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, 
бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по барање-
то на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво-
Скопје, за продолжување на  лиценцата за вршење на 
енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на 
седницата одржана на 16.10.2015 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА 
ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ  

 
1. На ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско 

друштво-Скопје, ул.1 бр.25, н.м. Миладиновци, п.фах 
66, 1000 Скопје, и се продoлжува лиценцата за вршење 
на енергетска дејност Трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт, издадена со Одлуката бр. 02-1192/1 од 
18.10.2005 година („Службен весник на РМ“ бр. 
84/2005), изменета и дополнета со Одлука бр.02-
20551/1 од 14.09.2009 година („Службен весник на 
РМ“ бр. 45/2009), изменета со Одлука УП1 бр.11-76/15 
од 15.10.2015 година („Службен весник на РМ“ 
бр.178/2015), за период на важење од 10 години. 

 
2. Евидентниот број на продолжената лиценца 

гласи:  
НД – 03.03.1/05.2/09.2/15.3/15. 
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. 11-76/15  

16 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4983. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 и член 44 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 
и 33/2015) и член 47 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по 
барањето на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско 
друштво-Скопје, за продолжување на  лиценцата за 
вршење на енергетска дејност Складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт, на седницата одржана на 16.10.2015 година,  до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИ-
РАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ  

 
1. На ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско 

друштво-Скопје, ул.1 бр.25, н.м. Миладиновци, п.фах 
66, 1000 Скопје, и се продoлжува лиценцата за вршење 

на енергетска дејност Складирање на сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, 
издадена со Одлуката бр. 02-1191/1 од 18.10.2005 годи-
на („Службен весник на РМ“ бр. 84/2005), изменета и 
дополнета со Одлука бр.02-2054/1 од 14.09.2009 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 45/2009), изменета со 
Одлука УП1 бр.11-75/15 од 15.10.2015 година („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 178/2015), за период на важење 
од 10 години. 

2. Евидентниот број на продолжената лиценца 
гласи: 

 НД –03.04.1/05.2/09.2/15.3/15. 
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. 11-75/15  

16 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4984. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14 и 
33/15), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство на електрична 
енергија СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. 
Џепчиште, Тетово, до Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, за издавање на ли-
ценца за производство на електрична енергија, на сед-
ницата одржана на 16.10.2015 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 СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. 
Џепчиште, Тетово, со седиште на ул. 101 бр.85 Џеп-
чиште, Тетово му се издава  лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од фотонапонска електроцентрала „СКУРА “.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа лоцира-
на на КП бр. 1567, КО Непроштено, Општина Теарце. 

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 („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11 и 78/13),  ќе донесе одлука за влегува-
ње во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од 
ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрение-
то за градење, ќе достави извештај за извршен технич-
ки 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 и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-111/15  

16 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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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 

СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Џеп-
чиште, Тетово, со седиште на ул. 101 бр.85 Џепчиште, 
Тетово 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 254.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6865712 
 
5. Единствен даночен број – 4028013520719 
 
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.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „СКУРА 
“ на КП бр. 1567, КО Непроштено, Општина Теарце. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство на електрична енергија СКУРА 
ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Џепчиште, Те-
тово, со седиште на ул. 101 бр.85 Џепчиште, Тетово, 
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и не-
говото 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, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- 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 
пазарните правила; 

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

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

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  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) превземени 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; 
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни 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 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
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 ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценц за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 
VI: 

1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ 
СКУРА со инсталирана моќност од  51,45  kW;  

2. Општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 

- година на завршеток на градба - 2016 година, 
- година на почеток на работа - 2016 година, 
- проценет животен век на фотонапонска централа - 

25 години. 
3. Податоци за опремата: 
- Број на  на фотоволтаични модули 210 x 246 W,  
- Тип-поликристални панели 245W, SUNPOWER,  
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 245 Wp, 
- Номинален напон 30,2 V 
- Струја на модул 7,95 А 
4. Податоци за инвертор SUNNY TRIPOWER 

8000TL, SMA-FRONUS; 
Номинални податоци максимална моќност 2 x 

25000 W. 
5. Годишно сончево зрачење на локацијата - 2206 

kWh/m2, 
6. Очекувано производство на електрична енергија 

113.498 kWh. 
________ 

4985. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14 и 
33/15), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за развој на обновливи извори на 
енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт – импорт с. Теново-Брвеница, до Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија, за 
издавање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 16.10.2015 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 развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт – импорт с. Теново-Брвеница, со седиште на 
ул. 101 бр.1 Теново, Брвеница му се издава  лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од фотонапонска електроцентрала „Те-
ново 2“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа лоцира-
на на КП бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница. 

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 („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11 и 78/13),  ќе донесе одлука за влегува-
ње во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од 
ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрение-
то за градење, ќе достави извештај за извршен технич-
ки 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 и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-121/15  

16 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за развој на обновливи извори на енер-

гија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО ек-
спорт – импорт с. Теново-Брвеница, со седиште на ул. 
101 бр.1 Теново, Брвеница 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 256.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6807704 
 
5. Единствен даночен број – 4037012500969 
 
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.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Теново 2 
“ на КП бр. 30/4, во КОТеново, Општина Брвеница. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за развој на обновливи извори на енергија, трговија 
и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт – импорт с. 
Теново-Брвеница, со седиште на ул. 101 бр.1 Теново, 
Брвеница, (во понатамошниот текст: носител на ли-
ценцата) 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, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- 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 
пазарните правила; 

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

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

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1)   опис и обем на вршењето на енергетската деј-
ност 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) превземени 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; 
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни 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 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци  за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2. Податоци за фотоволтаична централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 
VI: 

 
1. име на фотоволтаичен систем –  ФВС „ ТЕНОВО 

2“  со  планирана моќност од 196 кW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-
ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-
ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 
решение за согласност за приклучување на електродис-
трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2015 година, 
- година на почеток на работа – 2015 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   25 години. 
4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 800 x 245 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –CS6P250P, Canadian Solar Inc.; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 245 Wp, 
- Напон на модул: 30.1 V, 
- Струја на модул: 8.3 A, 
- Вкупна инсталирана моќност 196 кW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Samil Power Co Ltd ; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V 
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1500 

kWh/m2; 
7. очекувано производство на електрична енергија –

266.250kWh –  годишно 
__________ 

4986. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14 и 
33/15), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за развој на обновливи извори на 
енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт – импорт с. Теново-Брвеница, до Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија, за 
издавање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 16.10.2015 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 развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт – импорт с. Теново-Брвеница, со седиште на 
ул. 101 бр.1 Теново, Брвеница му се издава  лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од фотонапонска електроцентрала „Те-
ново 3 “.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа лоцира-
на на КП бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница. 

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 („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11 и 78/13),  ќе донесе одлука за влегува-
ње во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од 
ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрение-
то за градење, ќе достави извештај за извршен технич-
ки преглед од надзорен 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 донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-122/15  

16 октомври 2015 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 развој на обновливи извори на енер-

гија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО ек-
спорт – импорт с. Теново-Брвеница, со седиште на ул. 
101 бр.1 Теново, Брвеница 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 257.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6807704 
 
5. Единствен даночен број – 4037012500969 
 
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.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Теново 3 
“ на КП бр. 30/5, во КОТеново, Општина Брвеница. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

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

то за развој на обновливи извори на енергија, трговија 
и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт – импорт с. 
Теново-Брвеница, со седиште на ул. 101 бр.1 Теново, 
Брвеница, (во понатамошниот текст: носител на ли-
ценцата) 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, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- 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 
пазарните правила; 

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

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

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  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) превземени мерки:  
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- 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: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни 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 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2. Податоци за фотоволтаична централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 
VI: 

 
1. име на фотоволтаичен систем –  ФВС „ ТЕНОВО 

3“  со  планирана моќност од 196 кW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-
ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 
решение за согласност за приклучување на електродис-
трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2015 година, 
- година на почеток на работа – 2015 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   25 години. 
4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 800 x 245 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –CS6P250P, Canadian Solar Inc.; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 245 Wp, 
- Напон на модул: 30.1 V, 
- Струја на модул: 8.3 A, 
- Вкупна инсталирана моќност 196 кW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Samil Power Co Ltd ; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V 
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1500 

kWh/m2; 
7. очекувано производство на електрична енергија –

266.250kWh –  годишно 
__________ 

4987. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14 и 
33/15), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за развој на обновливи извори на 
енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт – импорт с. Теново-Брвеница, до Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија, за 
издавање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 16.10.2015 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 развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт – импорт с. Теново-Брвеница, со седиште на 
ул. 101 бр.1 Теново, Брвеница му се издава  лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од фотонапонска електроцентрала „Те-
ново 4 “.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа лоцира-
на на КП бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница. 
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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 („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11 и 78/13),  ќе донесе одлука за влегува-
ње во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од 
ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрение-
то за градење, ќе достави извештај за извршен технич-
ки 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 и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-123/15  

16 октомври 2015 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 развој на обновливи извори на енер-

гија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО ек-
спорт – импорт с. Теново-Брвеница, со седиште на ул. 
101 бр.1 Теново, Брвеница 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 258.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6807704 
 
5. Единствен даночен број – 4037012500969 
 
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.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Теново 4 
“ на КП бр. 30/6, во КОТеново, Општина Брвеница. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за развој на обновливи извори на енергија, трговија 
и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт – импорт с. 
Теново-Брвеница, со седиште на ул. 101 бр.1 Теново, 
Брвеница, (во понатамошниот текст: носител на ли-
ценцата) 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, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- 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 
пазарните правила; 

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

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

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  
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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) превземени 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: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни 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 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

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

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценц за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2. Податоци за фотоволтаична централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 
VI: 

1. име на фотоволтаичен систем –  ФВС „ ТЕНОВО 
4“  со  планирана моќност од 196 кW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-
ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-
ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 
решение за согласност за приклучување на електродис-
трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2015 година, 
- година на почеток на работа – 2015 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   25 години. 
4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 800 x 245 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –CS6P250P, Canadian Solar Inc.; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 245 Wp, 
- Напон на модул: 30.1 V, 
- Струја на модул: 8.3 A, 
- Вкупна инсталирана моќност 196 кW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Samil Power Co Ltd ; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V 
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1500 

kWh/m2; 
7. очекувано производство на електрична енергија –

266.250kWh –  годишно 
__________ 

4988. 
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, 136/11, 79/13, 41/14, 151/14 и 
33/15), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11 и 78/13 и 33/15),  постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство, градежништво, 
трговија и угостителски услуги АК ИНВЕСТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, за издавање на лиценца за про-
изводство на електрична енергија, на седницата одржа-
на на 16.10.2015 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, градежништво, 

трговија и угостителски услуги АК ИНВЕСТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, со седиште на Борис Кидрич 
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бр.1 канцеларија 14-16 Тетово, му се издава  лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Ве-
јачка река“ со реф. бр. 93. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла лоцирана во општина Тетово. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 
33/15),  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 дос-
тави извештај за извршен технички преглед од надзо-
рен 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 и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-124/15  

16 октомври 2015 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, градежништво, тргови-

ја и угостителски услуги АК ИНВЕСТ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, со седиште на Борис Кидрич 
бр.1 канцеларија 14-16 Тетово. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 255.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6015140 
 
5. Единствен даночен број – 4028005146115 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Вејачка 
Река“ со реф. бр. 93 во општина Тетово. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

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

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- 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 пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, 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 електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија 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 
енергија 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 елек-
трична 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, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 
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- 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 обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на паза-
рот на електрична енергија, снабдувачот со електрична 
енергија  односно снабдувачот со електрична енергија во 
краен случај како и носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, 
сите потребни податоци и информации кои се неопходни 
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија и Пазарните правила. 

 
15. 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. 
 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

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

 
17. 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 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 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство 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 сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната година за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, 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 

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

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, 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 ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите 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 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. 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. 

 
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 Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталаци-
ите, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот 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. 

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ВЕЈАЧКА 

РЕКА,  реф. бр. 93 
 
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Вејачка Река со реф. бр. 93 со  инсталирана моќност од  
1306,4 kW;  

2. топографска  карта  (мапа)  на  која  е  прикажана  
локацијата  на  фотоволтаичниот  систем во размер 1: 
25 000; 

3. локација на мала хидроелектрична централа на 
дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-
ност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа; 

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2015 година, 
- година на почеток на работа - 2015 година, 
- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 20 години. 
5. податоци за турбина: 
- тип, производител и номинални податоци – МБМ 

Енергија Словенија - банкитурбина; 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 1400 kW, 
- Номинален проток: 1,2 m3/s, 
- Номинален нето пад: 140 m, 
- Номинална брзина: 750 min -1 
6. Податоци за генератор: 
- тип, производител и номинални податоци – Улја-

ник Хрватска; 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст активна: 1306,4 kW, 
- Номинален напон: 1 kV, 
- Номинална брзина: 750 min -1 
- Номинален фактор на моќност: 0, 8 
7. Податоци за трансформатор МАКИТЕЛ ДООЕЛ 

Охрид: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 1600 kVA, 
- Номинален напон: 21/10,5/04, kV/kV 

_____________ 
4989. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 28 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи 
по барањето на Друштво за трговија со електрична енергија  
и гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, на седницата 
одржана на 16.10.2015 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 со електрична енергија  и 

гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје со седиште на 
адреса ул. Руѓер Бошковиќ бр.13-2/24 Скопје - Карпош, 
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 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 се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 07-127/15  

16 октомври 2015 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 за трговија со електрична енергија  и гас 

БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје со седиште на ад-
реса ул. Руѓер Бошковиќ бр.13-2/24 Скопје – Карпош 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
16.10.2015 година  
 
4. Датум до кога важи лиценцата:  
16.10.2025 година  
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ – 253.10.1/15 
 
6. Број на деловниот субјект - 6988032 
          
7. Единствен даночен број - 4057014526818 
 
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 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енергија 
која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е дол-
жен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или 
дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во соглас-
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ност со пазарните правила, мрежните правила за пренос 
на електрична енергија и мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија како и Правилата за доделу-
вање на прекуграничните преносни капацитети. 

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

носта 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

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

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

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

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

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет 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; 

- 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 пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-
ги, 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 рас-
поред 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 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 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 из-
вештаи. 

 
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), 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 
вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 
правилникот. 

 
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 об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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4990. 

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, 79/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 45 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

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

33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за произ-

водство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ 

ДОО Конче, за менување на лиценца за производство 

на електрична енергија, на седницата одржана на ден 

16.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија издадена со Одлука 

бр. УП1 бр.07-150/14 од 23.01.2015 година, („Службен 

весник на РМ“ бр. 13/2015) Друштво за производство 

на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 

Скопје, со седиште на ул. Населено место без уличен 

систем ББ Конче, Радовиш, се менува. 

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-150/14  

16 октомври 2015 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 производство на електрична енергија 

МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Конче, со седиште на ул. 

Населено место без уличен систем ББ Конче, Радовиш 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценца 

23.01.2015 година 

 

4. Датум на важење на лиценца 

23.01.2050 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 202.01.1/14/02/15 

 

6. Број на деловниот субјект – 6783619 

7. Единствен даночен број – 4058012513081 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

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

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ Отку-

пен пункт за овошје и зеленчук со фотонапонска цен-

трала “ на КП бр. 4631/2, КО Конче општина Конче. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

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

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво 

за производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕ-

НЕРИНГ ДОО Конче, со седиште на ул. Населено мес-

то без уличен систем ББ Конче, Радовиш, (во поната-

мошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учес-

тво 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, пазарните правила, и условите 

определени во лиценците; 

- 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; 
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- 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 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  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) превземени 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: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 

годишни 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 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 
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20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци  за вршење на енергетски деј-

ности. 
 
Прилог 2 
 
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем –  „ Откупен пункт 

за овошје и зеленчук со фотонапонска централа “ со  

планирана моќност од 45,25 кW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-

ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 

решение за согласност за приклучување на електродис-

трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2015 година, 

- година на почеток на работа – 2015 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   45 години. 

4. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – 381 x 250 W, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –CS6P-250P Canadian Solar 250 

Wp; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 250 Wp, 

- Вкупна инсталирана моќност: 45.25 кW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор –Model Solar River 3300TL; 

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 2326 

kWh/m2; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

79,65 МWh –  годишно 

__________ 

4991. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 

136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014, 151/2014 и 

33/2015), член 28 од Законот за акцизите (“Службен 

весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 

98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 

34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), 

член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-

ност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 

08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 

135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за жи-

вотната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) 

и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 

уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 

и/или производство на нафтени деривати (“Службен 

весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-

сија за енергетика на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 19.10.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 26,938 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 28,568 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 26,523 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 25,844 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 17,255 

   

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 63,00 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 65,00 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 50,50 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 39,00 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 21,883 

 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 0,080 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,040 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни ре-

зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот 

за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз 

и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 0,890 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 0,300 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,300 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 21,782 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98     до 21,847 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,244 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,167 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 20.10.2015 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-1901/1  

19 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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