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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1898. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1  
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16) Претседателот 
на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-
ВОД 2-РИ АВГУСТ 2017 ГОДИНА – НАЦИОНАЛ-
НИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
I 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. ДАМЕ ЈОРДАН НАЈДОВСКИ од с.Брњарци, 
Скопје, во траење од 3 месеци 

2. СПАСКО АТАНАС ТАШЕВ од Кавадарци, во 
траење од 4 месеци 

3. ЕМИЛ ОЛИВЕР БРЕЗЕВ од Велес, во траење од 
4 месеци 

4. РАМИЗ НЕБИ ЗЕЌИРИ од Скопје, во траење од 
3 месеци 

5. ЏЕВЏЕТ МУСЛИ КАМБЕРИ од Скопје, во трае-
ње од 3 месеци 

6. ЌАНИЈА ГАНИЈА АЗИРОВИЌ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

7. ЈОРДАНЧО СИМОН АЦЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 4 месеци 

8. АЈДИН БАЈРАМ ХАЈДИНОВСКИ од с.Света 
Петка, општина Сопиште, Скопје, во траење од 6 ме-
сеци 

9. ИМЕР САДЕДИН АЈРЕДИНОВ од Битола, во 
траење од 3 месеци 

10. МЕЏДИ ЗУХДИ ЈУСУФИ од с.Семениште, 
Скопје, во траење од 6  месеци 

11. МАРИЈА ЈОРДАН ЗОРБОВСКА ЃЕОРГИЕВА 
од с.Облешево,  во траење од 3 месеци 

12. НАТАЛИЈА СЛАВКО ХРИСТОВСКА од 
Скопје, во траење од 3 месеци 

13. НАТАША МИЈАЛЧЕ ПОПОВ од Штип, во тра-
ење од 4 месеци 

  Стр. 
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1916. Решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на 
енергија............................................... 21 

1917. Решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на 
енергија............................................... 21 

1918. Решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на 
енергија............................................... 22 

 Огласен дел....................................... 1-56 

 

14. КОСТАДИНКА ИГНАТ АЛИЕВА  од  Кава-
дарци, во траење од 4 месеци 

15. РАМАН ДЕСТАН СОКОЛОВИЌ од Кавадарци, 
во траење од 3 месеци 

16. АЗИС ЕШТРЕФ ИСМАИЛОВ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

17. ИЛЧО ВОЈО МИХАЈЛОВСКИ од Скопје, во 
траење од 4 месеци 

18. ДАРКО ВАНЃЕЛКО ВАЛКАНОВ од Скопје, во 
траење од 3 месеци 

19. АФРИМ ИМЕР ИСЛАМИ од с.Лојане, Кума-
ново, во траење од 3 месеци 

20. АВНИ ИМЕР ИСЛАМИ од с.Лојане, Куманово, 
во траење од 3 месеци 

21. РАМО АРСЛАН АРСЛАНОВСКИ од с.Бајра-

мовци, во траење од 3 месеци 
22. МИЛАН ИВИЦА ИВАНОВИЌ од Куманово, во 

траење од 3 месеци 

23. ЉУПЧО ДИМЧЕ ТЕМОВ од Неготино, во трае-

ње од 6 месеци 

24. ИВАН ЈОВАН АНДОНОВСКИ од Скопје, во 

траење од 3 месеци 

25. ЛАЗАР АНДОН БРЗИЛОВ од Гевгелија, во тра-

ење од 3 месеци 

26. ЗИБЕР РЕШАТ ИМЕР од  Скопје, во траење од 

4 месеци 

27. АНТОНИО ЏЕВАТ ИБРАИМ од Скопје, во тра-

ење од 3 месеци 

28. САМИР ЌАМИЛ САБРИОСКИ од Прилеп, во 

траење од 3 месеци 

29. ИВАН ДРАГОЉУБ ЈОВАНОВСКИ од Скопје, 

во траење од 4 месеци 

30. ЉУПЧО СПАСЕ ЈОВЕВСКИ од Скопје, во тра-

ење од 3 месеци 

31. ВЛАДИМИР РАНКО ПЕТКОВСКИ од Скопје, 

во траење од 3 месеци 

32. ДАМИР СУАДА ЈАКУПИ од Гостивар, во трае-

ње од 3 месеци 

33. АНГЕЛ ДРАГОЉУБ ПЕЦОВ од Неготино, во 

траење од 6 месеци 
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34. НЕАТ ХАСИМ МЕФАИЛ од Скопје, во траење 

од 4 месеци 

35. ДЕМУШ ИЉАЗ МЈАКИ од Скопје, во траење 

од 3 месеци 

36. НЕЏАТИН РЕЏЕП АЛИОВ од Кочани, во трае-

ње од 3 месеци 

37. ДЕЈАН КРУНЕ АВРАМОВСКИ од с.Проевце, 

Куманово, во траење од 3 месеци 

38. ШЕРАФЕТИН РЕМЗИ АДЕМОВ од Кочани, во 

траење од 3 месеци 

39. ИРФАН РЕЏЕП ОСМАНОСКИ од с.Лабу-

ништа, во траење од 3 месеци  

40. ГЗИМ ШИЌИР БАСТРИЈАГА од Дебар, во тра-

ење од 3 месеци 

41. ДИМИТАР ВАСИЛЕ АПОСТОЛОСКИ од При-

леп, во траење од 3 месеци 

42. ФИЛИП АНГО ТУЏАРОВ  од Струмица, во 

траење од 3 месеци 

43. ЏЕМАИЉ ИСМЕТ РАКИПИ од Куманово, во 

траење од 3 месеци 

44. БАЈРАМ АМДИ ЈАКУПИ од Куманово, во тра-

ење од 3 месеци 

45. ХИСЕН КЕРИМ ФЕРАТИ од Скопје, во траење 

од 3 месеци 

46. ТОНИ МИЛИВОЈЕ АРСЕНОВ од с.Павле-

шенци, во траење од 6 месеци  

47. ДАЛИБОР ДОБРИ АЛЕКСОВСКИ од Крива 

Паланка, во траење од 3 месеци 

48. ЕРЏАН ЛИРИМ ИБИШИ од Куманово, во трае-

ње од 3 месеци 

49. ЕМРАН РАМИЗ МЕМИШИ од Скопје, во трае-

ње од 3 месеци 

50. ЉУПЧО АЛЕКСАНДАР ЈОРДАНОВСКИ од 

Прилеп, во траење од 3 месеци 

51. ЃОРЃИЈА АНДРЕЈА САЗДОВ од Велес, во тра-

ење од 3 месеци 

52. МАРЈАНЧО ПЕТАР КОЦЕВСКИ од Скопје, во 

траење од 3 месеци 

53. ФАРУК ЗИЈАДИН КАЉИСИ од Скопје, во тра-

ење од 3 месеци 

54. ДИМИТАР КОСТА СВИРКОВ од Радовиш, во 

траење од 6 месеци 

55. КРСТО КОСТАДИН ПАНДЕВ од с.Банско, оп-

штина Струмица, во траење од 4 месеци 

56. ЕМИН ЈУСУФ ЕМИНИ од с.Пршовце, Тетово, 

во траење од 6 месеци 

57. ЗЕЌИРИЈА СУЛЕЈМАН ЉИКА, од Тетово, во 

траење од 3 месеци 

58. БЛЕРИМ АГИМ МУРСЕЛИ од Тетово, во трае-

ње од 3 месеци. 

 

II 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 08-757/1   Претседател 

28 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1899. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 25.7.2017 година, доне-
се   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА  НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ  

        
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 
по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН 
Електростопанство на Македонија, Акционерско друш-
тво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со 
седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градеж-
ното земјиште во вкупна површина од 35 м2 и тоа: 

- дел од КП бр.9568/2 КО Центар 1 со површина од 
29м2 запишано во Имотен лист бр.101697 и 

- КП бр.9568/5 КО Центар 1 со површина од 6м2 за-
пишано во Имотен лист бр.108092, 

согласно Извод од Детален урбанистички план Де-
бар Маало 2, бр. 27-4498/2 од 16.9.2016 година, доне-
сен со Одлука на Советот на општина Центар бр.07-
3727/2 од 28.12.2009 година, за изградба на електрое-
нергетски објект-трафостаница. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-9165/1-16 Претседател на Владата 

25 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1900. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-
дежно земјиште(„Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.7.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
  

Член 1 
Со оваа одлука на Министерство за внатрешни ра-

боти, се дава право на трајно користење на  градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија, 
ГП.бр.2.19.1 со вкупна површина од 79.591 м2, кое 
претставува: 
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- дел од КП.бр.743/6 КО Прилеп, запишана во Имо-
тен лист бр. 61539 со површина од 79.587 м2 и  

- дел од КП.бр.4844/1 КО Прилеп, запишана во 
Имотен лист бр. 52957 со површина од 4 м2, согласно 
Извод од Урбанистичко планска документација за 
градби од посебен интерес за Четврт 2, Блок 2.19, план-
ски опфат 1, општина Прилеп, донесена со Решение бр. 
24-15173/4 од 5.12.2016 година на Министерството за 
транспорт и врски, заради изградба на објект со намена 
В4-државни институции. 
 

Член 2 
Правото на трајно користење на градежното зем-

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

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

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

 
Бр. 44-990/1 Претседател на Владата 

25 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1901. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 
4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 
167/16) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 
64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 
105/07, 116/07, 129/07. 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 
144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09,  40/10,  83/10, 
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13,145/14, 
62/15, 41/16 и 153/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.7.2017 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИ-
ТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО 2018 ГОДИНА 
 

Член 1 
За стратешки приоритети во 2018 година се утврду-

ваат: 
- развој на економијата, зголемување на продуктив-

ното вработување и подигнување на животниот стан-
дард на граѓаните  

- Република Македонија – членка на НАТО и Ев-
ропската унија 

- одлучна и неселективна борба со организираниот 
криминал и корупцијата; 

- владеење на правото и изградба на независни инс-
титуции;  

- реформи во образованието и инвестирање во ино-
вации и информатичка технологија; 

- реформи во правосудството; 
- целосно спроведување на начелата на Oхридскиот 

рамковен договор, градење на граѓанска држава и ет-
ничка кохезија врз принципите на меѓусебна толе-
ранција и почитување.  

Приоритетите од став 1 на овој член имаат еднакво 
значење. 

Член 2 

За остварување на стратешките приоритети од член 

1 став 1 од оваа одлука се утврдуваат следните приори-

тетни цели: 

- поддршка на домашните претпријатија, пред сѐ на 

малите и средните и зголемување на  нивото на плати-

те во економијата; 

- воведување на поголема праведност во даночниот 

систем, со цел праведна распределба на доходот и оп-

штественото богатство паралелно со обезбедувањето 

на транспарентност во трошењето на парите на граѓа-

ните преку државниот буџет; 

- фискална политика во функција на фискална од-

ржливост и етапна консолидација на јавните финансии, 

поддршка на економијата со значителни инвестиции во 

инфраструктурни проекти; 

- макроекономска политика насочена кон задржува-

ње на макроекономската стабилност, зголемување на 

конкурентноста  на економијата  и зголемување на вра-

ботеноста; 

- создавање на поволна деловна клима со политики 

на соработка со бизнис-секторот, унапредување на 

концептот и практиките за општествена одговорност,  

недискриминација, зголемена ефикасност и транспа-

рентност на институциите и целосно почитување на 

правната држава; 

- развој на активниот туризам како потенцијал за 

силен локален економски развој; 

- развивање на претприемништвото; 

- поддршка на развојот и воведување на нови чисти 

(зелени) технологии за индустрискиот сектор; 

- вложување во науката и истражувањето, како и во 

развој на нови технологии и индустрии со поголем 

поврат на инвестицијата; 

- активна и транспарентна политика на привлекува-

ње странски директни инвестиции преку стимулирање 

на привлекувањето на инвестиции со поголема додаде-

на вредност, кои обезбедуваат поврзување со домаш-

ните претпријатија; 

- воспоставување на функционална мрежа на инсти-

туции за социјална заштита и зголемување на капаци-

тетите во согласност со потребите на граѓаните; 

- подобрување на системот на заштита на лицата со 

посебни потреби, по широки консултации со невлади-

ните и професионални организации; 

- Република Македонија да биде суверен, почиту-

ван и просперитетен меѓународен субјект со иниција-

тиви и конкретни чекори на добро осмислена и реална, 

државнички и професионално водена надворешна по-

литика што ќе доведе до надминување на предизвиците 

и заканите по развојот и безбедноста; 

- унапредување на добрососедските односи, актив-

но учество во регионалните иницијативи и јакнење на 

соработката со европските и воневропските земји, на 

билатерален, регионален и мултилатерален план; 

- водење на сериозна и силна меѓународна актив-

ност со цел Македонија да добие можност да започне 

преговори со ЕУ  и носење на клучни стратешки одлу-

ки базирани врз препораките на Извештајот на Прибе и 

итните препораки на ЕУ, како и препораките од Пред-

пристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ; 
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- активно учество во меѓународната борба против 
современите безбедносни закани и предизвици, вклу-
чително тероризмот, насилниот екстремизам и феноме-
нот на странските борци и миграциите; 

- грижа за македонските национални малцинства во 
соседството и македонската дијаспора во светот и про-
моција и заштита на македонскиот национален иденти-
тет во услови  на глобален диверзитет на нациите и 
културите; 

- одлучна и неселективна борба со организираниот 
криминал и корупција, како темелни реформи за владе-
ење на правото и изградба на независни институции; 

- преземање на мерки, во согласност  со сите  циви-
лизациски придобивки,  на меѓународен и регионален  
план, да не се дозволи на кој било граѓанин на Репуб-
лика Македонија да му се оспорува неговата етничка, 
културна, јазична, религиозна, родова или друга опре-
делба; 

- ставање на европската финансиска поддршка во 
функција на европеизација на целата држава и овозмо-
жување на достапност на ИПА средствата и за општи-
ните, училиштата, синдикатите, маргинализираните 
групи, работодавачите, невработените, малите и сред-
ните претпријатија, граѓанските организации, универ-
зитетите и истражувачките институции и за неформал-
ните групи на граѓани со зголемена  транспарентност 
во нивното раководење и искористување; 

- зајакнување на процесот на планирање, подготву-
вање и следење на реализацијата на Националната 
програма за усвојување  на правото на Европската уни-
ја (НПАА) како основен стратешки програмски доку-
мент во процесот на усогласување на националното за-
конодавство со законодавството на Европската унија; 

- континуирано јакнење  на координативниот сис-
тем за процесот на евроинтеграции и јакнење на про-
фесионалните административни капацитети, како и за-
јакнување на механизмите за следење на примената на 
законодавната процедура во процесот на усогласување 
на националното законодавство со правото на Европ-
ската унија; 

- зајакнување на капацитетите за координација и 
подготвување на националната верзија  на acquis и ре-
визија на правните акти;  

- оддржување и зголемување на борбената готов-
ност на Армијата на Република Македонија; 

- поддршка на другите државни институции; 
- подготовки за интеграција  на Република Македо-

нија во НАТО-одбранбени и воени прашaња; 

- реформи во одбранбениот систем и зголемување 

на способностите и капацитетите на Армијата на Ре-

публика Македонија за учество во меѓународни миров-

ни мисии предводени од НАТО, ЕУ и ООН; 

- градење на унитарно, мултикултурно и толеран-

тно општество  преку суштинска политичка подршка 

со која Македонија ќе се гради како граѓанска држава 

на сите што живеат во неа: Македонци, Албанци, 

Турци, Срби, Власи, Роми, Бошњаци и сите други по-

мали заедници во насока на поголема интеркултурна 

комуникација и градење дух на меѓусебно почитување; 

- подобрување на состојбата на Ромите; 

- зголемување на транспарентноста Владата на Ре-

публика Македонија преку целосно имплементирање 

концептот на отворена влада; 

- создавање услови за независно, департизирано и 

ефикасно судство, а со цел правдата да биде достапна 

до сите; 

- промовирање на хумана популациона политика, 

унапредување на човековите права  и создавање инсти-

туционални капацитети за нивна ефикасна заштита; 

- унапредување на правата на жените и зголемува-

ње на нивното учество во политичкиот, економскиот и 

јавниот живот и имплементација на родовата перспек-

тива во креирање на политиките и буџетите; 

- реформи во безбедносните служби; 

- зголемување на нивото на јавна безбедност; 

- департизација, отчетност и транспарентност во ра-

ботата на полицијата и борбата против корупцијата; 

- понатамошен развој на демократските принципи 

на полициското работење за подобрување на нивото на 

доверба меѓу граѓаните и полицијата, вклучувајќи и 

почитување на човековите права; 

- непристрасно и недискриминирачко спроведување 

на законите; 

- промовирање на транспарентни реформи во меди-

умската сфера и создавање медиумски простор за неп-

ристрасно и објективно информирање на граѓаните;  

- реформи во образованието преку развивање на ин-

тегриран систем на образование кој ќе влијае врз зголе-

мување на економскиот раст и продуктивноста на тру-

дот, ќе ги зголемува шансите на младите за квалитетни 

работни места, ќе обезбеди поголема општествена ин-

теграција во етничка, регионална, социјална и културо-

лошка смисла и ќе го поттикнува критичко мислење и 

активното граѓанство; 

- зголемување на ефикасноста и транспарентноста 

преку нов начин на управување и финансирање на уни-

верзитетот со почитување на неговата автономија и 

достоинството на професорите, нивна целосна одговор-

ност за функционирање на високото образование спо-

ред уставните и законските одредби во функција на 

зголемување на негова ефикасност и транспарентност; 

- забрзување на економскиот раст преку зголемува-

ње на инвестиците во науката; 

- подобрување на студентскиот живот и стандард 

на младите и спроведување на мерки со кои тие полес-

но ќе дојдат до прво вработување со цел нивно задржу-

вање во земјата; 

- изградба на достапен, квалитетен и долгорочно-

финансиски одржлив систем на здравствена заштита, 

кој ќе обезбеди нормални услови за работа на ме-

дицинскиот кадар, поголеми шанси за нивна специја-

лизација повисоки плати, со цел да се спречи нивниот 

одлив во странство, ставање на граѓаните во центарот 

на здравствениот систем и зајакнато чувство и одго-

ворност на поединецот за сопственото здравје и здрав-

јето на другите; 

- создавање стручна, ефикасна, отчетна и транспа-

рентна јавна администрација; 

- усогласување на работата на јавната администра-

ција со стандардите на Европската унија заради целос-

на интеграција на македонскиот со европскиот адми-

нистративен простор; 

- зголемување на земјоделските површини и на при-

носот и квалитетот на земјоделските производи; 



 Стр. 6 - Бр. 96                                                                                           28 јули 2017 
 

 

- зголемување и поддршка на развојот на индус-

триско-преработувачките капацитети кои ќе бидат из-

возно ориентирани и ќе создаваат производи со пови-

сока додадена вредност, поддршка на индустриските 

капацитети кои ќе овозможат супституција на увозот; 

- зголемување на шумскиот фонд во Република Ма-

кедонија и  поквалитетно чување на шумите; 

- изградба на инфраструктура што ќе значи иднина 

за македонската економија, а ќе ги стопира инвестици-

ите во непродуктивни проекти; 

- обезбедување на енергетска достапност до сите 

граѓани и претпријатија и стимулирање иновативни ре-

шенија и напредни технологии за производство на об-

новливи извори на енергија и намалување на учеството 

на фосилните горива; 

- обезбедување квалитетна животна средина на гра-

ѓаните преку заштита и унапредување на животната 

средина во функција на исполнување на принципите на 

одржливиот развој; 

- развивање на институционалните капацитети во 

функција на заштита на животната средина, природата 

и планирање на просторот; 

- натамошно зголемување на инвестиции во живот-

ната средина и преземање на активности за намалува-

ње на климатските промени преку постигнување на по-

нискојаглероден раст и развој; 

- следење мониторинг и примена на мерки за унап-

редување на медиумите на животната средина, плани-

рање и одржливо користење на просторот и  природни-

те богатства; 

- создавање на функционален систем за заштита на 

животот и имотот на граѓаните; 

- спроведување на културна политика во која клуч-

ните вредности се слободата на творештвото, еднаквос-

та и универзалното добро, а најважните движечки 

принципи се пристапноста, учеството и еднаквите ус-

лови и права за сите; 

- зајакнување на капацитетите на општините, зголе-

мување на нивната транспарентност и отчетност, про-

должување со процесот на децентрализација во насока 

на приближување на власта до граѓаните и нивно зго-

лемено учество при носењето на одлуките, подобрува-

ње на услугите , рамномерен развој и  зголемен квали-

тет на живеење  на целата  територијата на Република 

Македонија; 

- поддржување на политики со кои ќе се зголеми 

бројот на граѓани од сите возрасти, социјални групи и 

средини, кои секојдневно го применуваат спортот и 

спортско-рекретивните активности. 

 

Член 3 

Средствата потребни за финансирање на стратеш-

ките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предви-

дат во Фискалната стратегија за периодот 2018-2020 

година. 

 

Член 4 
Во рамките на буџетскиот процес за 2018 година 

министерствата и другите органи на државната управа 
ги дефинираат програмите за остварување на стратеш-
ките приоритети и приоритетните цели од членовите 1 

и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање 
ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за 
секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџет-
скиот циркулар за 2018 година. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 44-2698/1 Претседател на Владата 

25 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1902. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 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 седни-
цата, одржана на 25.7.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК  НА  ВАЖЕЊЕ  НА  ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движни 
ствари на Министерството за одбрана, Бр. 44-175/1 од 
15 февруари  2017 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.  22/17). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3119/1 Претседател на Владата 

25 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1903. 

Врз основа на член 44 став (2) 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, 153/15 и 190/16), Владата на Република  Маке-
донија, на седницата, одржана на 25.7.2017 година, до-
несе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ГРАДСКА ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ 
 

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 Јавната здравстве-

на установа Градска Општа Болница „8-ми Септември“  

Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-

торот на Јавната здравствена установа Градска Општа 

Болница „8-ми Септември“ Скопје, со кој се уредуваат 

правата и обврските 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. 44-3121/1 Претседател на Владата 

25 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1904. 

Врз основа на член 42 став (3) 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, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 25.7.2017 година, до-

несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија да спроведе постапка за избор на правно 
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собира-
ње и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 
уништување на отпад на движни ствари - опрема кои 
немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и 
технолошки застарени и не можат да се продадат или 
разменат како такви, согласно Извештајот на Централ-
ната комисија за попис на средствата изворите на сред-
ствата, побарувањата и обврските во Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија за 2016 година, бр.02-25/14 од 7.2.2017 година 
и Одлуката за усвојување на Извештајот за пописот за 
2016 година, број 02-25/15, од 8.2.2017 година, донесе-
на од директорот на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3182/1 Претседател на Владата 

25 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1905. 

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  25.7.2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВЛЕГУВА-

ЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУ-
ЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО 

ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „DRAGOON GUARDIAN“ 
 
1. Во Одлуката за влегување и престојување на 

странски вооружени сили на територијата на Републи-
ка Македонија заради учество во вежбовна активност 
„DRAGOON GUARDIAN“ („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 79/17 и 82/17), во точката  1, збо-
ровите „8 август“, се заменуваат со зборовите „10 ав-
густ“. 

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

        
Бр. 44-3969/1 Претседател на Владата 

25 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 



 Стр. 8 - Бр. 96                                                                                           28 јули 2017 
 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1906. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 4  од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16) и член 103 став 1 точка 1 од Зако-

нот за банките („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 

190/16), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СМЕТ-

КОВНИОТ (КОНТНИОТ) ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

 

1. Во прилогот 1 на Одлуката за Сметковниот (кон-

тниот) план за банките („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 81/11, 152/11, 110/13, 141/16 и 83/17), 

по сметката 10282, се додаваат сметките: 

„10283   банкноти коишто не се законско средство 

за плаќање 

 10284   ковани пари коишто не се законско сред-

ство за плаќање“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-3/2017 на Народната банка на 

27 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1907. 

Врз основа на член 25 и член 47 став 1 точка 20 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ 

ВО АПОЕН ОД 10 ДЕНАРИ 

 

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек ковани пари 

во апоен од 10 денари со ознака на ковање „2017“ и со 

белези утврдени во Одлуката за основните белези на 

кованите пари од 10 и 50 денари („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 54/07), почнувајќи од 1 ав-

густ 2017 година. 

2. Со пуштањето во оптек на кованите пари од точ-

ка 1 на оваа одлука во готовинскиот платен промет на 

Република Македонија, во важност ќе бидат паралелно 

и кованите пари во апоен од 10 денари, издадени спо-

ред Одлуката за основните белези на кованите пари од 

10 и 50 денари („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 54/07) и пуштени во оптек согласно Одлу-

ката за пуштање во оптек ковани пари во апоени од 10 

и 50 денари („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 139/08).  

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-4/2017 на Народната банка на 

27 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1908. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од 

Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, 

содржината и располагањето со кованите пари за ко-

лекционерски цели („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка 

на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО-

НЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, форма-

та и содржината на кованата пара за колекционерски 

цели од серијата „Животот на светителите“, со име 

„свети Серафим Саровски Чудотворец“ која ќе се про-

дава и дистрибуира надвор од територијата на Репуб-

лика Македонија. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 50 (педе-

сет) парчиња ковани пари за колекционерски цели со 

име „свети Серафим Саровски Чудотворец“, изработе-

ни од злато Au999,9, со тежина на златото од 500 г, 

чистота на златото од 499,95 г и во овална форма со ди-

мензии 101,1 х 71,1 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- аверсот на монетата се состои од четири слики 

кои ги опишуваат најпознатите епизоди од животот на 

свети Серафим Саровски Чудотворец: 

- благословот на младиот Прохор (св. Серафим) од 

страна на својата мајка,  

- Христовото појавување на св. Серафим во текот 

на Божествената Литургија на Велики Четврток,  

- молењето на св. Серафим на камен, 

- појавата на Богородица на св. Серафим придруже-

на од светите Апостоли Петар и Јован Теологот.  

На горниот дел од монетата стои грбот на Републи-

ка Македонија опкружен со натписот „Република Ма-

кедонија“ (на македонски јазик) и годината на издава-

ње „2017“.  
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На долниот дел од монетата стои натписот „2000 

денари“ на македонски јазик како и ознаката 

„Au999,9“. 

- на реверсот, на десната страна од монетата стои 

гравиран портрет на св. Серафим Саровски Чудотво-

рец. На левата страна е прикажана слика од света Тро-

ица - св. Серафим - Дивеевскиот Манастир (лоциран во 

Дивеево, во близина на Саров, Русија, кадешто се нао-

ѓаат моштите на св. Серафим). Портретот и сликата се 

одделени со украс. Над портретот стои натписот: „све-

ти Серафим Саровски Чудотворец“ (на руски јазик). 

4. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија.  

5. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-5/2017 на Народната банка на 

27 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1909. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, 

постапката за издавање, формата, содржината и распо-

лагањето со кованите пари за колекционерски цели 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Животот на светите-

лите“, со име „свети Серафим Саровски Чудотворец“, 

со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована 

пара за колекционерски цели О бр 02-15/VII-5/2017 од 

27 јули 2017 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 96/17). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-6/2017 на Народната банка на 

27 јули 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1910. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 
по Барањето за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност трговија со електрична енергија 
УП1 бр.12-81/17 од 15.06.2017 година на Друштвото за 
консалтинг, проектирање и инженеринг ТЕХНИЧКИ 
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса 
бул. АВНОЈ бр.64-3/7 Скопје, на седницата одржана на 
21.07.2017 година донесе  

 

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

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за консалтинг, проектирање и ин-

женеринг ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 
со седиште на адреса бул. АВНОЈ бр.64-3/7 Скопје, се 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност тр-
говија со електрична енергија.  

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

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

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

 
УП1 Бр. 12-81/17  

21 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
     ПРИЛОГ 1  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА 

СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за консалтинг, проектирање и инжене-

ринг ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје со 
седиште на адреса бул. АВНОЈ бр.64-3/7 Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
21.07.2017 година  
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4. Датум до кога важи лиценцата:  

21.07.2027 година  

 

5. Евидентен број на издадената лиценца:  

ЕЕ – 299.10.1/17 

 

6. Број на деловниот субјект – 6526144 

 

7. Единствен даночен број – 40322009503424 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

Правилата за пазар на електрична енергија. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со Правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос на електрична 

енергија и мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија како и Правилата за доделување на 

прекуграничните преносни капацитети. 

 

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

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-

трична енергија, мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија и мрежните правила за дистрибуција 

на електрична енергија како и Правилата за доделува-

ње на прекуграничните преносни капацитети; 
- работи во согласност со Правилата за пазар на 

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

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

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно Правилата за пазар на електрична енергија, како 
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет 
и регулираните услуги, согласно преземените обврски 
за потрошувачите кога врши прекугранични трансак-
ции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со 
Правилата за пазар на електрична енергија; 

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

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

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та 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 извештаи. 
 
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: 
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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; 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност трговија со електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

1911. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

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

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

член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

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

по барањето за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност снабдување со електрична енергија 

УП1 бр.12-82/17 од 15.06.2017 година на Друштвото за 

консалтинг, проектирање и инженеринг ТЕХНИЧКИ 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса 

бул. АВНОЈ бр.64-3/7 Скопје на седницата одржана на 

21.07.2017 година донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за консалтинг, проектирање и ин-

женеринг ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

со седиште на адреса бул. АВНОЈ бр.64-3/7 Скопје се 

издава лиценца за вршење на енергетската дејност 

снабдување со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 12-82/17  

21 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

ПРИЛОГ 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-

ДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за консалтинг, проектирање и инжене-

ринг ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје со 

седиште на адреса бул. АВНОЈ бр.64-3/7 Скопје. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

21.07.2017 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

21.07.2027 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 298.11.1/17 

 

6. Број на деловниот субјект – 6526144 

 

7. Единствен даночен број – 40322009503424 

 

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  
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Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика. 

 

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

носта 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Македонија и стран-

ство. 

 

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 од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, Правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-

вила за дистрибуција за електричната енергија која се 

обврзал да ја испорача на своите потрошувачи; 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со електрична енергија и правилата за пазар на елек-

тричната енергија во однос на доверливоста и обемот 

на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон ку-

пувачите како и да ги исполни барањата за финансискo 

обезбедувањe; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 

извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабду-

вање со електрична енергија, заштита на конкуренци-

јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 

средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 

работа; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите; 

 

12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и 

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), 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;  
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14. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

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

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата 

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

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

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

__________ 
1912. 

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 Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија УП1 бр.12-83/17 од 16.06.2017 
година на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги БИОМАСА ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана 
на 21.07.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

БИОМАСА ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Ко-
чо Рацин бр.33 Скопје, согласно член 39 став 1 од Зако-
нот за енергетика, му се издава  лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од биомаса БМЕЦ „Биомаса“. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка енергетската дејност производство на електрична 

енергија од електроцентрала на биомаса ќе ја врши во 

Општина Македонска Каменица. 

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, дополнително ќе донесе одлука за влегување во 

сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 

на овој член, во рок определен во Одобрението за гра-

дење, ќе достави извештај за извршен технички прег-

лед 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 Република 

Македонија. 

 

УП1 Бр. 12-83/17  

21 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

      

ПРИЛОГ 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство, трговија и услуги БИ-

ОМАСА ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Кочо 

Рацин бр.33 Скопје. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ - 302.01.1/17 

 

4. Број на деловниот субјект – 6920179 

 

5. Единствен даночен број – 4032013523189 

 

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 

електроцентрала на биомаса, во обем согласно технич-

ките карактеристики на производниот капацитет. 

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во електроцентрала на биомаса БМЕЦ „Био-

маса“ во Општина Македонска Каменица.  
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8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-

гија 

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 на Република 

Македонија.  

 

10. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- 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, Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија, правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика на Република Македонија во согласност со 

закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- 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 на електрична енергија; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на  функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 

11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) преземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на 

- објектите и опремата за вршење на енергетска деј-

ност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година. 

 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 
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14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната 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 потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична 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. 

 

17. 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. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

Прилог 2 - Податоци за опремата за БМЕЦ „Био 

маса“ 

 

1. име на електроцентрала на биомаса – БМЕЦ „Би-

омаса“;  

2. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

3. Податоци за генератори - синхрони  

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 2 x 624 kVA, 

- Моќнoст активна: 999 kW, 

- Номинален напон: 0.4 kV, 

- Номинална брзина: 600 min -1 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 

4. Податоци за мотори – четворокрилни, директни, 

без турбополначи; 

5. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1.600 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV 

__________ 

1913. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став (1) алинеја 16 

од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

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

192/15, 215/15, 6/16,  53/16 и 189/16), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

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

33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање 

на лиценца за вршење на енергетска дејност производ-

ство на  електрична енергија УП1 бр.12-84/16 од 

20.06.2017 година на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес, на 

седницата одржана на 21.07.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

САЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес со седиште на ад-

реса ул. Академик Пенчо Давчев бр. 182, Велес, му се 

издава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија во фотонапонска елек-

троцентрала ФЕЦ САЈА 21. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување.  

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

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

ка  Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-84/17  

21 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство, трговија и услуги СА-

ЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес со седиште на адреса 

ул. Академик Пенчо Давчев бр. 182, Велес 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 301.01.1/17 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

21.07.2017 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

21.07.2052 година 

 

6. Број на деловниот субјект – 5404797 

 

7. Единствен даночен број – 4004000110302 

 

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 „САЈА 

21“ на КП бр. 15645/2, КО Велес, Општина Велес. 

 

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 Друштвото 
за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ 
увоз – извоз Велес со седиште на адреса ул. Академик 
Пенчо Давчев бр. 182, Велес, (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот 
на електрична енергија. 

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

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

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, 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; 

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

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

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

 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски 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.   
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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) преземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

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

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

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

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на 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 преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 

VI: 

 

1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ 

„САЈА 21“ со инсталирана моќност од  7,5 kW;  

2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на фотонапонска централа - 

45 години. 

3. Податоци за опремата: 

- Број на  на фотоволтаични модули 30 x 250 W,  

- Тип-поликристални панели JUST SOLAR JST 

250P (60),  

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 250 Wp, 

- Номинален напон 8 V 

- Струја на модул 38 А 

4. Податоци за инвертор StecaGrid 8000+3ph; 

5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.780 

kWh/m2, 

6. Очекувано производство на електрична енергија 

11.200 kWh. 

__________ 

1914. 

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 Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 

164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 

и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 

207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија УП1 бр.12-85/17 од 20.06.2017 

година на Друштвото за производство на електрична 

енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на сед-

ницата одржана на 21.07.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со се-
диште на ул. 1632 бр.46  Скопје – Гази Баба, согласно 
член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава  
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ 
„Конска“ со реф.бр.184. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка енергетската дејност производство на електрична 
енергија од мала хидроелектрична централа ќе ја врши 
во Општина Гевгелија. 

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, дополнително ќе донесе одлука за влегување во 
сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 
на овој член, во рок определен во Одобрението за гра-
дење, ќе достави извештај за извршен технички прег-
лед 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. 12-85/17  

21 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

      
ПРИЛОГ 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на 
ул. 1632 бр.46  Скопје – Гази Баба. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 300.01.1/17 
 
4. Број на деловниот субјект – 6774554 
 
5. Единствен даночен број – 4043014516650 
 
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. 

7. 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 „Конска“ со 
реф. бр. 184 во Општина Гевгелија согласно Договор за 
концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија од мали хидроелектрични центра-
ли бр. 11-4184/1 од 4.05.2015 година. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија 

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 на Република 
Македонија.  

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

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

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

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

- 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, Правилата за пазар на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во согласност со 
закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- 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 на електрична енергија; 

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

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

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

 
11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

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

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

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

3) преземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на 

- објектите и опремата за вршење на енергетска деј-

ност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година. 

 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 

14. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

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

 

15. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната 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 потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична 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. 

 
17. 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. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

Прилог 2. Податоци за опремата за МХЕЦ Конска,  

реф. бр. 184 

 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

„Конска“ со реф. бр. 184;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност 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 - 2017 година, 
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- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон вертикална, FERO INVEST; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 1.009 kW, 

- Номинален проток: 0,95 m3/s, 

- Номинален нето пад: 121,6 m, 

- Номинална брзина: 600 min -1 

5. Податоци за генератор  

–    производител MARRELITOTORI: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1.100 kVA, 

- Моќнoст активна: 990 kW, 

- Номинален напон: 0.4 kV, 

- Номинална брзина: 600 min -1 

- Номинален фактор на моќност: 0,9 

6. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1.100 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV 

__________ 

1915. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ 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 член 8, став 1 од Правил-

никот за повластени производители на електрична 

енергија од обновливи извори на енергија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 

63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друш-

твото за производство на електрична енергија ХИДРО-

ГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, Скопје за издавање на прив-

ремено решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 26.07.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, Скопје, со 

седиште на ул. „Чедомир Миндеровиќ“ бр.20, Скопје, 

му се издава решение за стекнување на привремен ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за хидро-

електроцентралата МХЕ Жировница со реф.бр.5, со 

планирана моќност од 776 kW (согласно Договор за 

концесија за користење на вода за производство на 

електрична енергија од мали хидроелектрични центра-

ли склучен помеѓу Министерство за животна средина и 

просторно планирање со бр.02-5812/1 од 2.07.2015 го-

дина и  Друштвото за производство на електрична 

енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, Скопје, со 

бр.М 102/15 од 2015 година, МХЕ Жировница 5  и 

МХЕ Жировница 6) и со локација на зафат на КП.бр.12 

и машинска зграда на КП.бр.220/2 на река Жировница, 

КО Жировница, Општина Маврово и Ростуше (соглас-

но одобрение за градење, издадено од Општина Мавро-

во и Ростуше, со бр.Уп1 бр.10-989/16 од 20.03.2017 го-

дина, со правосилност од 5.04.2017 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство на 

електрична енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, 

Скопје, со седиште на ул. „Чедомир Миндеровиќ“ 

бр.20, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-229; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

лата „МХЕ Жировница“ со реф.бр.5; 

- податоци за локација на електроцентралата: на за-

фат на КП.бр.12 и машинска зграда на КП.бр.220/2 на 

река Жировница, КО Жировница, Општина Маврово и 

Ростуше; 

- планирана моќност на електроцентралата: 776 kW; 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.500 MWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

2.07.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата МХЕ Жировница со 

реф.бр.5, со планирана моќност од 776 kW и со локаци-

ја нa зафат на КП.бр.12 и машинска зграда на 

КП.бр.220/2 на река Жировница, КО Жировница, Оп-

штина Маврово и Ростуше, треба да биде пуштена во 

употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-

ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија за продолжување на важноста на ова 

решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-

кот за повластени производители на електрична енер-

гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија за секоја статусна промена и/или промена 

на техничко-технолошките карактеристики на електро-

централата, наведени во ова решение, согласно член 11 

од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го впишува носителот на ова решение и 

електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија го доставува ова решение до барате-

лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 

до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-86/17  

26 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1916. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ 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 член 8, став 1 од Правил-

никот за повластени производители на електрична 

енергија од обновливи извори на енергија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 

63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друш-

твото за производство на електрична енергија ХИДРО-

ГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, Скопје за издавање на прив-

ремено решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 26.07.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, Скопје, со 

седиште на ул. „Чедомир Миндеровиќ“ бр.20, Скопје, 

му се издава решение за стекнување на привремен ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за хидро-

електроцентралата МХЕ Жировница со реф.бр.6, со 

планирана моќност од 463 kW (согласно Договор за 

концесија за користење на вода за производство на 

електрична енергија од мали хидроелектрични центра-

ли склучен помеѓу Министерство за животна средина и 

просторно планирање со бр.02-5812/1 од 02.07.2015 го-

дина и Друштвото за производство на електрична енер-

гија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, Скопје, со 

бр.М 102/15 од 2015 година, МХЕ Жировница 5  и 

МХЕ Жировница 6) и со локација на зафат на КП.бр.12 

и машинска зграда на КП.бр.215 на река Жировница, 

КО Жировница, Општина Маврово и Ростуше (соглас-

но одобрение за градење, издадено од Општина Мавро-

во и Ростуше, со бр.Уп1 бр.10-990/16 од 20.03.2017 го-

дина, со правосилност од 5.04.2017 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство на 

електрична енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, 

Скопје, со седиште на ул. Чедомир Миндеровиќ бр.20, 

Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-230; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

лата „МХЕ Жировница“ со реф.бр.6; 

- податоци за локација на електроцентралата: на за-

фат на КП.бр.12 и машинска зграда на КП.бр.215 на ре-

ка Жировница, КО Жировница, Општина Маврово и 

Ростуше; 

- планирана моќност на електроцентралата: 463 kW; 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.433 MWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

2.07.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата МХЕ Жировница со 
реф.бр.6, со планирана моќност од 463 kW и со локаци-
ја на зафат на КП.бр.12 и машинска зграда на 
КП.бр.215 на река Жировница, КО Жировница, Оп-
штина Маврово и Ростуше, треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-87/17  

26 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1917. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” 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 член 8, став 1 од Правил-
никот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 
63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за изградба и оперирање со хидроцентрали 
НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тето-
во за издавање на привремено решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 26.07.2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидро-

централи НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1, Те-
тово, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
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за хидроелектроцентралата „МХЕ Габровска Река“ со 
реф.бр. 103, со планирана моќност од 1630 kW и со ло-
кација на река Габровска, с. Доброште, Општина Те-
арце. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштвото за изградба и опери-

рање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис 
Кидрич бр. 1, Тетово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-231; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
лата „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 103; 

- податоци за локација на електроцентралата: 
реф.бр. 103, река Габровска, с. Доброште, Општина Те-
арце; 

- планирана моќност на електроцентралата: 1630 
kW; 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 6.239 kWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: согласно Договор за концесија за во-
да за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија склучен помеѓу 
Министерство за економија со бр.12-884/1 од 
28.01.2011 година и  Друштво за производство на елек-
трична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани со 
бр.0307-12 од 28.01.2011 година, копија заверена на но-
тар; 

- Анекс на Договор за концесија за вода за изградба 
на мали хидроелектрични централи за производство на 
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-517/5 од 20.01.2014 година и Друш-
тво за производство на електрична енергија ЕМК ДОО-
ЕЛ Мали хидроелектрани со бр. 0307-13 од 20.01.2014 
година, копија заверена на нотар; 

- Анекс на Договор за концесија за вода за изградба 
на мали хидроелектрични централи за производство на 
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-517/10 од 22.06.2014 година и 
Друштво за производство на електрична енергија ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани со бр. 0307-175 од 
22.08.2014 година, копија заверена на нотар; 

- Анекс на Договор за концесија за вода за изградба 
на мали хидроелектрични централи за производство на 
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-5386/2 од 5.11.2014 година и Друш-
тво за производство на електрична енергија ЕМК ДОО-
ЕЛ Мали хидроелектрани со бр. 0307-224 од 5.11.2014 
година, копија заверена на нотар; 

- Анекс на Договор за концесија за вода за изградба 
на мали хидроелектрични централи за производство на 
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-3996/1 од 12.06.2015 година и 
Друштво за производство на електрична енергија ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани со бр. 0307-270 од 
12.06.2015 година, копија заверена на нотар; 

- Договор за пренос на Договорот за концесија за 
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија со бр. 12-884/1 од 
28.01.2011 година на Габровска Река локација број 103 
склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-
4057/1 од 16.06.2015 година како концедент, Друштво 
за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД 
ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово како 

примач со бр. 0307 од 3.10.2015 година и Друштво за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани како отстапувач со бр. 0307-273 
од 16.06.2015 година, копија заверена на нотар и 

- Анекс на Договор за концесија за вода за изградба 
на мали хидроелектрични централи за производство на 
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-1573/1 од 31.03.2017 година и 
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали 
НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тето-
во со бр. 0307. 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
4.09.2017 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Габровска Река“ 
со реф.бр. 103, со планирана моќност од 1630 kW и со 
локација на река Габровска, с. Доброште, Општина Те-
арце, треба да биде пуштена во употреба во рокот ут-
врден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја статус-
на промена и/или промена на техничко-технолошките 
карактеристики на електроцентралата, наведени во ова 
решение, согласно член 11 од Правилникот за повлас-
тени производители на електрична енергија од обнов-
ливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика го впишува но-
сителот на ова решение и електроцентралата во Регис-
тарот на повластени производители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика го доставу-
ва ова решение до барателот, Операторот на пазарот на 
електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на 
Република Македонија. 

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

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

    
УП1 Бр. 08-88/17  

26 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1918. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ 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 член 8, став 1 од Правил-
никот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 
63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство на хидроелектрична енергија 
АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово за издавање на прив-
ремено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 26.07.2017 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на хидроелек-

трична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово, со се-
диште на ул. ЈНА бр. 18, Тетово, му се издава решение 
за стекнување на привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 104, со планирана 
моќност од 1240 kW и со локација на водотекот на Габ-
ровска река, с. Доброште, Oпштина Теарце (согласно 
Договор за концесија за вода за изградба на мали хид-
роелектрични централи за производство на електрична 
енергија склучен помеѓу Министерство за економија со 
бр.12-885/1 од 28.01.2011 година и  Друштво за произ-
водство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали 
хидроелектрани Скопје со бр.0307-13 од 28.01.2011 го-
дина, Анекс на Договор за концесија за вода за изград-
ба на мали хидроелектрични централи за производство 
на електрична енергија склучен помеѓу Министерство 
за економија со бр.12-517/4 од 20.01.2014 година и 
Друштвото за производство на електрична енергија 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје со бр. 
0307-14 од 20.01.2014 година, Анекс на Договор за 
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични 
централи за производство на електрична енергија склу-
чен помеѓу Министерство за економија со бр.12-517/8 
од 22.06.2014 година и Друштвото за производство на 
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје со бр. 0307-176 од 22.08.2014 година, Анекс 
на Договор за концесија за вода за изградба на мали 
хидроелектрични централи за производство на елек-
трична енергија склучен помеѓу Министерство за еко-
номија со бр.12-6299/1 од 16.12.2014 година и Друш-
твото за производство на електрична енергија ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје со бр. 0307-267 
од 17.12.2014 година, Анекс на Договор за концесија за 
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија склучен помеѓу 
Министерство за економија со бр.12-3707/1 од 
1.06.2015 година и Друштвото за производство на елек-
трична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје со бр. 0307-253 од 1.06.2015 година, Анекс на 
Договор за концесија за вода за изградба на мали хид-
роелектрични централи за производство на електрична 
енергија склучен помеѓу Министерство за економија со 
бр.12-5784/1 од 22.09.2015 година и Друштвото за про-
изводство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали 
хидроелектрани Скопје со бр. 0307-415 од 22.09.2015 
година, Договор за пренос на Договорот за концесија 
за вода за изградба на мали хидроелектрични централи 
за производство на електрична енергија со бр. 12-885/1 
од 28.01.2011 година на Габровска Река локација број 
104 склучен помеѓу Министерство за економија со 
бр.12-5247/1 од 19.09.2016 година како концедент, 
Друштвото за производство на хидроелектрична енер-
гија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово како примач и 
Друштво за производство на електрична енергија ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје како отстапувач 
со бр. 0307-111 од 19.09.2016 година, Анекс на Дого-

вор за концесија за вода за изградба на мали хидрое-
лектрични централи за производство на електрична 
енергија склучен помеѓу Министерство за економија со 
бр.12-6270/1 од 29.12.2016 година и Друштвото за про-
изводство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕ-
ТИК ДОО Тетово со бр. 0306-1/2 од 29.12.2016 го-
дина). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство на 

хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Те-

тово, со седиште на ул. ЈНА бр. 18, Тетово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-232; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

лата „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 104; 

- податоци за локација на електроцентралата: на во-

дотекот на Габровска река, с. Доброште, Oпштина Те-

арце; 

- планирана моќност на електроцентралата: 1240 

kW; 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.709 MWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

7.08.2017 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Габровска Река“ 

со реф.бр. 104, со планирана моќност од 1240 kW и со 

локација на водотекот на Габровска река, с. Доброште, 

Oпштина Теарце, треба да биде пуштена во употреба 

во рокот утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-

ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија за продолжување на важноста на ова 

решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-

кот за повластени производители на електрична енер-

гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија за секоја статусна промена и/или промена 

на техничко-технолошките карактеристики на електро-

централата, наведени во ова решение, согласно член 11 

од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го впишува носителот на ова решение и 

електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија го доставува ова решение до барате-

лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 

до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-89/17  

26 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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