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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1447.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА– СКОПЈЕ
1. Јелена Арсова се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје се именува Зорица Ацковска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 4693/1
24 април 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1448.
Врз основа на член 12 и 16 од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“бр. 54/2002, 84/2012, 23/2013, 41/2014 и 53/2016)
Владата на Република Македонија на седницата одржана
на 24 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За член на Одборот за контрола на материјално финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија, се именува Мијалче
Стојчевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 4694/1
24 април 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1449.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 26.4.2018 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Ахмет Рушити, судија на Апелационен суд Гостивар,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 26.4.2018 година.
Бр. 02-361/2
27 април 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1450.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Бугарија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 47/18 и 67/18), во членот 1
став (1) се додаваат две нови алинеи 1 и 2 кои гласат:
“- Пловдив/Plovdiv,
- Хасково/Hasskovo“,.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-972/3
27 април 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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1451.
Врз основа на член 10, точка 4), а во врска со член
81, став (2) од Законот за ветеринарното здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ,
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ
СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА
СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за преземање на безбедносни мерки
при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе,
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска
свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17,
118/17 и 138/17), во Прилогот Делот 4 се заменува со
нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-1733/1
27 април 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
Прилог
Дел 4

1. Италија
Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.
2. Република Чешка
Регионот Zlin.
3. Романија
Регионот Satu-Mare.
4. Унгарија
Регионот Heves.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1452.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и
член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13,
41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и
189/16) и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности („Службен весник на Република
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за менување на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, УП1 бр.11-140/15 од 15.03.2018 година на
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, на седницата одржана
на 30.04.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
1. Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука бр. 02-1088/1
од 03.10.2005 година, изменета со Одлука бр. 02-884/1
од 02.04.2009 година, изменета со Одлука УП1 бр. 11140/15 од 02.10.2015 година, продолжена со Одлука
УП1 бр. 11-74/15 од 29.03.2016 година и изменета со
Одлука УП1 бр. 11-140/15 од 21.07.2017 година,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05,
45/09, 172/15, 63/16 и 99/17), со евидентен број “НД 02.03.1/05.2/09.2/15.3/16.2/17”, се менува по барање на
носителот на лиценцата поради зголемување на резервоарските капацитети.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт, се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“, кој што е составен дел
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“.
УП1 Бр. 11-140/15
30 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со
нафта и нафтени деривати Скопје, ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
3. Датум на издавање на лиценцата:
3 октомври 2005
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Период на продолжување на лиценцата:
10 години
6. Датум до кога важи лиценцата:
3 октомври 2025
7. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 02.03.1/05.2/09.2/15.3/16.2/17.2/18
8. Единствен матичен број – 4057643
9. Единствен даночен број – 4030954258093
10. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за
транспорт, заради натамошна продажба на трговци,
преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.
11. Деловни простори и простории во кои ќе се
врши енергетската дејност со карактеристики на
објектите, постројките, опремата и инсталациите
За вршење на енергетската дејност ќе се користат
складовите за нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт, кој што се наоѓаат на следниве локации:
- Скопје - Склад за нафта и нафтени деривати
бр.201 Илинден, Имотен лист 9988 за КО Илинден, 5
резервоари со вкупен капацитет од 10.600 м3, наменети
за складирање на Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98,
Еуродизел БС Д-Е V и Екстра лесно масло ЕЛ-1, од
кои 4 резервоари се со капацитет од по 1.400 м3 и 1 резервоар е со капацитет од 5.000 м3;
- Скопје - ТНГ Постројка за пропан бутан гас
бр.204 с.Миладиновци, Имотен лист 201 КО Текија;
Имотен лист 390 КО Бујковци и Имотен лист 886 КО
Бујковци, 4 резервоари со вкупен капацитет од 500 м3,
наменети за складирање на течен нафтен гас (ТНГ), од
кои 2 резервоари се со капацитет од по 100 м3 и 2 резервоари со капацитет од по 150 м3;
- Градско - Склад за нафта и нафтени деривати
бр.219 Градско, Имотен лист 1361 КО Градско, 2 резервоари од по 5.000 м3, односно со вкупен капацитет
од 10.000 м3, наменети за складирање на Мазут НС-1; и

- Авио-сервис Петровец бр.214, Скопје, Имотен
лист 1019 за КО Мралино - 8 резервоари со вкупен капацитет од 600 м3, наменети за складирање на Еуросупер БС 95, Еуродизел БС Д-Е V, Гасно масло ГМ-1 и
Авиобензин, од кои 2 резервоари се со капацитет од по
25 м3, 5 резервоари со капацитет од по 100 м3 и 1 резервоар е со капацитет од 50 м3,
- Прилеп - Склад за нафта и нафтени деривати
бр.209 Прилеп, Имотен лист 34104 за КО Прилеп, 10
резервоари со вкупен капацитет од 750 м3, наменети за
складирање на Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Еуродизел БС Д-Е V и Екстра лесно масло ЕЛ-1, од кои 5
резервоари се со капацитет од по 100 м3 и 5 резервоари
се со капацитет од по 50 м3.
- Кочани - Склад за нафта и нафтени деривати
бр.207 Кочани, Имотен лист 9 за КО Кочани, 7 резервоари со вкупен капацитет од 600 м3, наменети за складирање на Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Еуродизел БС Д-Е V и Екстра лесно масло ЕЛ-1, од кои 5 резервоари се со капацитет од по 100 м3 и 2 резервоари
се со капацитет од по 50 м3.
или вкупно 36 резервоари со вкупен капацитет од
23.050 m3.
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за
вршење на дејноста.
Носителот на лиценцата е должен во секое време да
поседува или да има обезбедено право на користење на
склад со резервоарски капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположивиот капацитет за складирање на сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.
12. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на
Република Македонија и во странство.
13. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт;
- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на
потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
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никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и
8. бизнис план за тековната година.

14. 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;
- 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, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

15. 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
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. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, во текот на
извештајната година;
2. годишна сметка и финансиски извештај составен
од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценци;
3. преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- заштита при работа,
- 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
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба;
4. извршување на програмата за ремонти во извештајна година;
5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност;
6. 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;

17. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,
увид во целокупната документација на носителот на
лиценцата, објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
19. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно со
Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
__________
1453.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 и
член 39, став 2 од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16)
и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца
за производство на електрична енергија УП1 бр.1261/17 од 11.4.2018 година на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги
ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, на седницата одржана на ден 30.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Речица и Грмешница“ со
реф.бр.378, издадена со Одлука УП1 бр.12-61/17 од
09.06.2017 година, („Службен весник на Република
Македонија“ бр.72/17) влегува во сила.
2. Лиценцата за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

Стр. 6 - Бр. 79

3 мај 2018

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“.
УП1 Бр. 12-61/17
30 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија на големо и
мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на Климент Охридски
бр. Пелагонка-2 лам 2/6 Битола
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 295.01.1/17
4. Датум на издавање
30.04.2018 година
5. Датум на важење
30.04.2053 година
6. Единствен матичен број – 6755194
7. Единствен даночен број – 4002012526455
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 со 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 „Речица и
Грмешница“ со реф. бр. 378 во Општина Охрид.
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 дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,

како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција 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 условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Правилата за пазар на електрична
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува 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;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија;
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. 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
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.
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14. 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 енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
15. 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
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) 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
16. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува 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.
17. 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.
18. 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
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.
19. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
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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.
20. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
21. 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 преземе мерки согласно одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
Прилог 2
Податоци за опремата за МХЕЦ Речица и Грмешница, реф. бр. 378
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
„Речица и Грмешница“ со реф. бр. 378;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2018 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци –
Францис хоризонтална;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 708,08 kW,
- Номинален проток: 1,29 m3/s,
- Номинален нето пад: 62,6 m,
- Номинална брзина: 1000 min -1
5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 800 kVA,
- Моќнoст активна: 720 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 1000 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,9
6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 800 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV
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