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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3492.
Врз основа на член 8, точка 13 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 7.8.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕН НА ЖАЛОСТ

Мерките и активностите согласно утврдената кризна состојба ќе се преземаат на подрачјата од став 1 на
овој член кои се зафатени со кризната состојба и каде
се манифестираат причините наведени во став 1 на овој
член.

Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
се активира Главниот штаб при Центарот за управување со кризи кој ќе биде во постојано заседа-

1. Владата на Република Македонија, 8 август 2016
година, го прогласува за Ден на жалост на Република
Македонија.
2. Денот на жалост се прогласува по повод човечките жртви предизвикани од обилните врнежи и поплави,
што го зафатија подрачјето на Скопскиот и Тетовскиот
регион, на 6 август 2016 година.
3. На денот на жалост, знамето на Република Македонија да се истакне на половина копје.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6346/1
7 август 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.
__________

3493.
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 104/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 7.8.2016
година, донесе

вање.
Главниот штаб при Центарот за управување со кризи од 8.8.2016 година до 24,00 часот да изготви Акциски план за превенција и справување со зголемениот
обем на врнежи и поплави на подрачјата на член 1 на
оваа одлука, како и целосен преглед за расположиви
човечки и материјално – технички ресури и план за координирана набавка на наменски материјално – технички средства .

Член 3
Органите на државната управа да преземат мерки и
активности согласно прописите за управување со
кризи.

Член 4
Постоењето на кризната состојба утврдена со оваа
одлука ќе трае 15 дена од денот на нејзиното влегување
во сила.

ОДЛУКА
ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ
ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВРНЕЖИ И ПОПЛАВИ
НА ДЕЛ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува постоење на кризна
состојба на дел од територијата на Република Македонија и тоа на подрачјата на Скопскиот и Тетовскиот регион, заради зголемен обем на врнежи и поплави.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-6347/1

Претседател на Владата

7 август 2016 година

на Република Македонија,

Скопје

Емил Димитриев, с.р.
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Прилог 1

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА

ЛИЦЕНЦА

МАКЕДОНИЈА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

3494.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

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

Друштво за производство, градежништво, трго-

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

вија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со

151/14, 33/15, 06/16 и 53/16) и член 32 од Правилникот

седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28/3-4 Скопје - Центар.

за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за
производство на електрична енергија УП1 бр.12-15/16
од 1.8.2016 година на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК
ДОО Скопје, на седницата одржана на ден 4.8.2016 година, донесе

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 273.01.1/16
4. Датум на издавање

ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-

4.8.2016 година

ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

5. Датум на важење
4.8.2041 година

1. Лиценцата на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО

6. Број на деловниот субјект – 6973434

Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28/3-4
Скопје-Центар, за вршење на енергетска дејност произ-

7. Единствен даночен број – 4080014545970

водство на електрична енергија од мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“ со реф.бр.321 издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија УП1
бр.12-15/16 од 28.06.2016 година, („Службен весник на
РМ“ бр.121/16) влегува во сила.
2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија
што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив
извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно
техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

УП1 Бр. 12-15/16
4 август 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

изводство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“
со реф. бр. 321 во општина Берово.
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10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
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Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

изводство на електрична енергија од обновливи извори

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

литетно производство и испорака на електрична енер-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција

тавен дел од оваа лиценца.

на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на

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;

енергетската дејност производство на електрична енер-

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

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

новите за одржување и планираната расположливост

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

буција на електрична енергија одобрени од страна на

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

Регулаторната комисија за енергетика.

ност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на

13. Планирање на одржување на производните
капацитети

електрична енергија, правата и обврските на носителот

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на

трична енергија.

производство на електрична енергија, носителот на ли-

Носителот на лиценцата е должен да:

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и

- ги почитува законите, другите прописи и општи

функционална состојба.

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,

Носителот на лиценцата е должен секоја година,

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за

дина, заштита на работниците, заштита на техничките

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

средства и опрема;

водните капацитети за период од пет години, годишна

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-

програма за реализација на планот, како и мислење за

вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за

ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-

трична енергија.

ност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува

Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
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14. Обврска за информирање

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

нансиското и деловното работење во претходната го-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична

дина.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.

енергија во краен случај како и носителот на лиценца

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

1. обемот на производство на електрична енергија

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

изводен капацитет поодделно (вкупна количина на

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

произведената и испорачаната електрична енергија на

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-

правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со

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 објаснувачи белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

кои се уредува сметководственото работење на прет-

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе

- заштита на објектите и средствата преку кои се

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

хаварии, како и нивно осигурување,

њето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енер-

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,

гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-

- обезбедување на енергетска ефикасност,

трична енергија.

- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
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6. состојба со кадровска екипираност за извршување 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 органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање 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.
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пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, 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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските 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

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
Податоци за опремата за МХЕЦ Клепалска со
реф.бр.321
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Клепалска со реф.бр.321;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
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3. општи податоци:

ОДЛУКА

- година на почеток на градба - 2015 година,

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-

- година на завршеток на градба - 2016 година,

ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична центра-

1. Лиценцата на Друштво за производство, градеж-

ла - 75 години.

ништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО

4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;

Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28/3-4
Скопје-Центар, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектра-

- Номинални податоци:

на МХЕЦ „Клепалска“ со реф.бр.322 издадена со Од-

- Моќност: 172,2 kW,

лука за издавање на лиценца за вршење на енергетска

- Номинален проток: 0,307m3/s,

дејност производство на електрична енергија УП1

- Номинален нето пад: 64,23 m,

бр.12-16/16 од 28.6.2016 година, („Службен весник на

- Номинална брзина: 600 min

-1

РМ“ бр.121/16) влегува во сила.

5. Податоци за генератор:

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.

- Номинални податоци:

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

- Моќност привидна: 220 kVA,

га нејзиното извршување.

- Моќност активна: 176 kW,

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

- Номинален напон: 0.4 kV,

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

- Номинална брзина: 600 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,8
6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:

ка Македонија“.
УП1 Бр. 12-16/16
4 август 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

- Моќност привидна: 250 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV

Прилог 1

__________
ЛИЦЕНЦА

3495.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

151/14, 33/15, 06/16 и 53/16) и член 32 од Правилникот

Друштво за производство, градежништво, трговија

за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за
производство на електрична енергија УП1 бр. 12-16/16
од 1.8.2016 година на Друштво за производство, гра-

и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28/3-4 Скопје - Центар.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

дежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК
ДОО Скопје, на седницата одржана на ден 4.8.2016 го-

3. Евидентен број на издадената лиценца

дина, донесе

ЕЕ - 274.01.1/16
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4. Датум на издавање

12. Права и обврски за носителот на лиценца

4.8.2016 година

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на

5. Датум на важење

електрична енергија, правата и обврските на носителот

4.8.2041 година

на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

6. Број на деловниот субјект – 6973434

Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи

7. Единствен даночен број – 4080014545970

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

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

дина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;

Како енергетска дејност производство на електрич-

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се

вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-

смета производство на електрична енергија што носи-

ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“
со реф.бр.322 во општина Берово.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуци-

рува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија 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;

ја на електрична енергија заради непречено вршење на

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

енергетската дејност производство на електрична енер-

новите за одржување и планираната расположливост

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

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

буција на електрична енергија одобрени од страна на

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

Регулаторната комисија за енергетика.

трична енергија.
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13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата 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 производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
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- во своите интерни пресметки да води одвоена
евиденција 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
претпријатието да изготвува финансиски извештаи
кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на
претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

16. Доверливост на информациите

трична енергија.

Носителот на лиценцата е должен во согласност со

Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капа-

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

цитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот 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 об-

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во
тековната година да достави годишен извештај за
делокругот на своето работење, вклучувајќи го и
извештајот за финансиското и деловното работење
во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енер-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

гија во текот на претходната година, вкупно и за

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

секој производен капацитет поодделно (вкупна ко-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните

личина на произведената и испорачаната електрич-

правила.

на енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потро-

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:

шувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно
настанување);
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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 објаснувачи белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година
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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;

за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се

- известување за сите околности, настани и промени

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз

хаварии, како и нивно осигурување,

вршењето на енергетската дејност производство на

- заштита при работа,

електрична енергија.

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

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;

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест

4. остварување на годишната програма за реализа-

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

ција на Планот за одржување на производните капаци-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети, во претходната година;

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната

5. извршување на програма за ремонти во претход-

комисија за енергетика.

ната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската

изводните единици и непосреден увид во документа-

дејност производство на електрична енергија;

цијата

7. извршени инспекциски надзори и контроли од

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

непосреден увид во целокупната документација, како и

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;

пристап во објектите, деловните простории, простори,

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

лизирање на бизнис планот во претходната година;
9. преземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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22. Квалитет на услугата

Прилог 2

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат по-

Податоци за опремата за МХЕЦ Клепалска со
реф.бр.322

стојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Клепалска со реф.бр.322;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

- година на почеток на градба - 2015 година,

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

- година на завршеток на градба - 2016 година,

тавува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;

23. Изменување и дополнување на лиценцата

- Номинални податоци:
- Моќност: 257,1 kW,

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе

- Номинален проток: 0,43m3/s,

се врши во согласност со одредбите од Законот за

- Номинален нето пад: 68,48 m,

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на

- Номинална брзина: 600 min -1

енергетски дејности.

5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 330 kVA,

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната

- Моќност активна: 297 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 600 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,9
6. Податоци за трансформатор:

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно

- Номинални податоци:

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

- Моќност привидна: 250 kVA,

ности.

- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV
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