
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk                     contact@slvesnik.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СОДРЖИНА  
 

 Стр. 
592. Одлука од Претседателот на Репуб-

лика Македонија.................................... 2
593. Одлука за изменување на Oдлуката 

за категоризација на државните па-
тишта....................................................... 2

594. Одлука за дополнување на Одлуката 
за формирање на Канцеларија на пре-
тседателот на Владата на Република 
Македонија............................................. 2

595. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на ЈУ Дет-
ски дом „11 октомври“ - Скопје............... 2

596. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 3

597. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 3

598. Објава од Министерството за надво-
решни работи......................................... 3

599. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на пополнување 
на царинската декларација и кодексот 
на шифри кои се употребуваат............. 3

600. Одлука од Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. Бр. 124/2009 од 1 
февруари 2012 година........................... 3

 Стр. 
601. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот и постапката за 
издавање на мислење, потребната до-
кументација и висината на трошоците 
во постапката за издавање мислење 
по барање на странка за производство 
и увоз на додатоци на исхрана, храна 
за посебна нутритивна употреба и 
збогатена храна, храна на која и се 
додадени витамини и минерали........... 7

602. Тарифник  за изменување и дополну-
вање на Тарифникот за содржината и 
висината на надоместоците и давач-
ките што ги наплатува Агенцијата за 
супервизија на осигурување и роко-
вите за уплата......................................... 7

603. Одлука од Советот на Јавните обви-
нители на Република Македонија........ 8

604. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас за месец февру-
ари од 2012 година................................ 8

605. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 8

606. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија.......................... 11

 Број 20 10 февруари 2012, петок година LXVIII



 Стр. 2 - Бр. 20                                                                                     10 февруари 2012 
 
 

 Стр. 
607. Одлука за издавање на лиценца за вр-

шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 14

608. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 16

609. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 18

 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
592. 

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

На ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕ-
ДОНИЈА 

 се доделува признанието 
 
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
за постигнатите резултати во својата долгогодишна 

дејност за зачувување и збогатување на македонското 
литературно и културно творештво и за афирмација на 
македонската книжевност и литература во светот. 

 
II 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
       Бр.10-246/1                                   Претседател 
7 февруари 2012 година         на Република Македонија,  
         Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
593. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.2. 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА КАТЕГО-
РИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

 
Член 1 

Во Одлуката за категоризација на државните пати-
шта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
133/11), точката 21 од табелата “Р29“ Регионални пати-
шта од член 1 се брише.  

 
Точките 22, 23 и 24 стануваат точки 21, 22 и 23. 
 

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

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

 
       Бр. 41-422/1                      Заменик на претседателoт 
7 февруари 2012 година          на Владата на Република   
         Скопје                  Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 Стр. 
610. Одлука за издавање на лиценца за вр-
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594. 

Врз основа на член 11, став 4 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10 и 51/11), пре-
тседателот на Владата на Република Македонија, на 
7.2.2012, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за формирање на Канцеларијата на 
претседателот на Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/03, 
15/07), по членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 

„Претседателот на Владата во Канцеларијата може 
да именува и разрешува лични советници кои се екс-
перти од различни области на општественото живеење. 

Советниците за своето работење му одговараат на 
претседателот на Владата на Република Македонија. 

Платата на советниците ја определува претседате-
лот на Владата на Република Македонија, при што се 
зема во предвид Одлуката за утврдување на коефици-
енти за пресметување на платата на функционерите 
кои ги именува Владата на Република Македонија“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
        Бр. 41-651/1                       Претседател на Владата 
7 февруари 2012 година         на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
595. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ 

„11 ОКТОМВРИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа Детски дом „11 Октомври“ - Скопје 
се разрешуваат: 

претставникот на основачот 
- Наташа Ангелова 
од редот на стручните работници во Центарот 
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- Розетка Лазарова 
- Саздо Алексов. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Детски дом „11 Октомври“ - Скопје се именуваат: 
претставник на основачот 
- Аднан Мемед 
од стручните работници во Центарот 
- Гордана Ничевска 
- Павлина Сековска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-400/1                        Претседател на Владата 

17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

596. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата за РАКВИАК – Центар за безбедносна 

соработка, потпишана на 14.4.2010 во Будва, ратифику-
вана  со Законот за ратификација на Спогодбата за РА-
КВИАК – Центар за безбедносна соработка, („Службен 
весник на РМ“ бр.11/11), влезе во сила на 1 декември 
2011 година. 

 
30 јануари 2012 година                        Министер, 

  Скопје                              м-р Никола Попоски, с.р. 
__________ 

597. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Србија за услови за патување 
на државјаните на двете земји, склучена на 3 октомври 
2011 година во Охрид, ратификувана од Собранието на 
Република Македонија со  Закон за ратификација Спо-
годбата меѓу Владата на Република Македонија и Вла-
дата на Република Србија за услови за патување на др-
жавјаните на двете земји („Службен весник на РМ“ бр. 
172/11), влегува во сила на 26 февруари 2012 година. 

 
31 јануари 2012 година                        Министер, 

  Скопје                              м-р Никола Попоски, с.р. 
__________ 

598. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Литванија за поттикнување и 
заемна заштита на инвестиции, склучен на 7 март 2011 
година во Вилнус, ратификувана од Собранието на Ре-
публика Македонија со Закон за ратификација на Дого-
ворот меѓу Владата на Република Македонија и Влада-
та на Република Литванија за поттикнување и заемна 
заштита на инвестиции („Службен весник на РМ“ бр. 
178/11), влезе во сила на 13 јануари 2012 година. 

 
31 јануари 2012 година                        Министер, 

 Скопје                               м-р Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

599. 
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 04/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011 и 
11/2012), министерот за финансии, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ  

СЕ УПОТРЕБУВААТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-

ринската декларација и кодексот на шифри кои се упо-
требуваат („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 97/2005, 147/2008, 55/2009, 141/2009, 62/2010, 
12/2011 и 8/2012) во Прилог 2 - Кодекс на шифри за 
пополнување на ЕЦД, во рубрика 29 - Излезен/влезен 
Царински орган, во табеларниот дел точката „I. ЦАРИ-
НАРНИЦА СКОПЈЕ  1000“, се менува и гласи: 

„  
Царинска испостава СКОПЈЕ 1 1010 
Царинска испостава СКОПЈЕ 3  1013 
Царинска испостава СКОПЈЕ 4          1014 
Царинска испостава СКОПЈЕ 2 1015 
Царинска испостава ПОШТА СКОПЈЕ 1025 
Царинска испостава  
АЕРОДРОМ СКОПЈЕ 
- Отсек за стоково царинење          1050 
Царинска испостава  
АЕРОДРОМ СКОПЈЕ 
- Отсек за патнички промет 1051 
1Царинска испостава ТЕТОВО 1080 
Царинска испостава ЈАЖИНЦЕ          1091 
Царинска испостава СЛОБОДНА ЗО-
НА СКОПЈЕ 1020 
Царинска испостава БЛАЦЕ- Отсек 
стоково царинење  1075 
Царинска испостава БЛАЦЕ- Отсек за 
патнички промет 1071 

„ 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.    
       Бр.11-5204/3  
9 февруари 2012 година     Министер за финансии, 
         Скопје          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
  
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
600. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/1992) на седницата одржана 
на 1 февруари 2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
 
1. Се поништува Одлуката за донесување детален 

урбанистички план за Градска четврт „ЛИРИЈА-2“, Оп-
штина Чаир Скопје, планиран развој 2008-2013 година, 
бр. 07-1355/3 од 17.09.2008 година, донесена од Сове-
тот на Општина Чаир („Службен гласник на Општина 
Чаир“ бр. 14/2008). 

2. Се става надвор од сила Решението за запирање 
на извршувањето на поединечни акти или дејствија 
преземени врз основа на Одлуката од точка 1 на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативи поднесени од Општина Гази Баба и 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, 
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со Решение У. бр. 124/2009 од 24 март 2010 година, по-
веде постапка за оценување на уставноста на член 8 од 
Законот за градот Скопје („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 55/2004) и за оценување на зако-
нитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со Уставот и со закон. 

5. Судот на седницата утврди дека Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 но-
ември 2011 година, донесе Закон за изменување и до-
полнување на Законот за градот Скопје („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 158/2011). Со член 1 
од овој закон се врши изменување и дополнување на 
член 8 ставовите 2, 3, 8 и 9 од Законот, со што се овоз-
можува прецизирање на описот на границите на оп-
штините Бутел, Гази Баба и Чаир и се отстрануваат не-
доследностите при целосно и непречено урбанистичко 
планирање и уредување на подрачјата на општините. 

Со оглед дека со наведеното изменување и допол-
нување на член 8 од Законот се елиминирани причини-
те кои го доведувале во прашање владеењето на право-
то, како темелна вредност на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, Судот ја запре постапката за оце-
нување на уставноста на член 8 од Законот за градот 
Скопје. 

6. Судот, исто така, утврди дека Советот на Општи-
на Чаир, врз основа на член 26 став 4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, член 22 став 1 
од Законот за локалната самоуправа и член 26 став 1 од 
Статутот на Општина Чаир, на седницата одржана на 
16.09.2008 година, донел Одлука за донесување на Де-
тален урбанистички план за Градска четврт „ЛИРИЈА-
2“, Општина Чаир, планиран развој 2008-2013 година. 

Одлуката има осум члена. Според член 1 на оваа 
одлука, со оваа одлука се донесува Детален урбани-
стички план за Градска четврт „ЛИРИЈА-2“, Општина 
Чаир, планиран развој 2008-2013 година. 

Според член 2 на истата одлука, просторот за кој се 
донесува Деталниот урбанистички план е во површина 
од 10,35 ха. Границата на планскиот опфат е дефинира-
на со следните граници: 

- од Југ – ја следи границата на КП 765 и 766 и осо-
вината на ул. „Ордан Чопела“ 

- од Запад- продолжува по осовината на ул. „Хри-
стијан Тодоровски Карпош“ 

- од Север – продолжува по осовината и пристапна 
ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ 

- од Исток – продолжува по земјаната патека на КП 
76 и асвалтната пристапна улица на КП 2142 кон резер-
воарот. 

Според член 8 од Одлуката, оваа одлука влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Чаир“. 

Одлуката е заверена под број Бр. 07-1355/3 од 
17.9.2008 година и е објавена во „Службен гласник на 
општина Чаир“ бр. 14 од 26 септември 2008 година. 

7. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 10 од Уста-
вот на Република Македонија, владеењето на правото и 
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита-
та и уредувањето на животната средина и на природата 
се темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 

Условите и начинот на системот на просторното и 
урбанистичкото планирање, видовите и содржината на 
плановите, изработувањето и постапката за донесување 
на плановите се уредени со Законот за просторно и ур-
банистичко планирање ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 51/2005 и 137/2007), кој бил во сила во 
времето на донесувањето на оспорениот план. 

Во членот 7 од наведениот закон, во зависност од 
просторот кој е предмет на планирање се донесува, по-
крај другите и детален урбанистички план.  

Согласно член 19 од наведениот закон, урбанистич-
ките планови се изработуваат на ажурирани геодетски 
подлоги, во соодветен размер, согласно со закон. Кон-
тинуираното ажурирање на геодетските подлоги е об-
врска на донесувачот на планот кој ги сноси и трошо-
ците за ажурирањето. 

Според член 21 став 1 од овој закон, на нацртот на 
плановите од членот 7 на овој закон се врши стручна 
ревизија со која се утврдува дека плановите се израбо-
тени во согласност со одредбите на овој закон, пропи-
сите донесени врз основа на овој закон и друг закон. 
Согласно став 5 на истиот член, забелешките од струч-
ната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, а 
изработувачот на планот задолжително дава извештај 
за постапувањето по забелешките на стручната ревизи-
ја, до органот надлежен за донесување на планот. 
Стручната ревизија и извештајот за постапувањето по 
забелешките од стручната ревизија се составен дел на 
планот. 

Согласно член 24 став 1 од овој закон, по нацртот 
на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план 
за село и урбанистичкиот план вон населено место, оп-
штината спроведува јавна презентација и јавна анкета. 

Според член 25 став 1 од Законот, на плановите од 
членот 7 точка 2 алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој закон, изра-
ботени во форма на предлог на план се издава соглас-
ност од органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на уредување на просто-
рот, со која се потврдува дека плановите се изработени 
согласно со одредбите на овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон. Согласно ставот 3 на 
овој член, по добивањето на согласноста, планот се до-
ставува до надлежниот орган за донесување.  

Согласно член 26 став 4 од Законот, советите на оп-
штините во градот Скопје донесуваат: - детален урба-
нистички план, - урбанистички план за село и - урбани-
стички план вон населено место. Според став 9 на овој 
член, општините во Градот Скопје, урбанистичките 
планови ги донесуваат по претходно добиено мислење 
од градоначалникот на градот Скопје - за што градона-
чалникот овластува стручно лице, дипломиран инже-
нер архитект со најмалку три години работно искуство 
во областа на урбанистичкото планирање. Мислењето 
од градоначалникот на градот Скопје се издава во рок 
од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од 
страна на доносителот на планот, а доколку не се изда-
де во определениот рок ќе се смета дека мислењето е 
дадено. 

Според член 27 став 3 од Законот, одлуката за доне-
сување на урбанистичките планови, како и заверен 
примерок од донесениот план задолжително се доста-
вуваат до органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на уредување на просто-
рот. Според став 4 на истиот член, донесениот урбани-
стички план се заверува во седум примероци од кои: 
еден се чува во архивот на донесувачот на планот, еден 
кај органот што го спроведува, еден во надлежниот др-
жавен архив, еден примерок се доставува до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот во електронски 
формат, еден примерок се доставува до Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден при-
мерок се доставува до Државниот завод за геодетски 
работи и седмиот примерок се изложува кај донесува-
чот на планот заради достапност на јавноста. Согласно 
став 6 на овој член, советот на општината е должен во 
рок од 30 дена од донесување на планот да обезбеди 
картирање на планот на хамер или астралон. Картира-
ните подлоги се предаваат на Државниот завод за гео-
детски работи на чување и користење. Според став 7 на 
истиот член, донесениот урбанистички план не може 
да се применува пред да се исполнат условите од ста-
вовите 4 и 6 на овој член. 
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Според член 4 став 1 од Законот за територијалната 
организација на локалната самоуправа во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 55/2004), граница на општина се границите на 
катастарските општини на населените места во нејзин 
состав, во делот што се граничат со соседните општини 
или се поклопуваат со државната граница на Републи-
ка Македонија. Според став 2 на истиот член, граница 
на градот Скопје, како посебна единица на локалната 
самоуправа, се границите на општините во градот 
Скопје во делот што се граничат со соседните општини 
или се поклопуваат со државната граница на Републи-
ка Македонија. 

Според член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот 
за градот Скопје, во надлежност на општините во гра-
дот Скопје е донесување детални урбанистички плано-
ви, урбанистички проекти и урбанистички планови за 
населените места во општината. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
законодавецот, во функција на обезбедување на уреду-
вањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на природата 
како темелна вредност на уставниот поредок на Репуб-
лика Макекдонија, утврдил прецизна регулатива во вр-
ска со планирањето на просторот, точно определувајќи 
ги плановите за просторно и урбанистичко планирање, 
нивната содржина и постапката за нивно донесување. 

Тргнувајќи од наведената законска регулатива, како 
и увидот и анализата на доставената документација за 
донесување на оспорената одлука, произлегува дека 
постапката за донесување на Одлуката за донесување 
детален урбанистички план за Градска четврт „ЛИРИ-
ЈА-2“, Општина Чаир Скопје, планиран развој 2008-
2013 година, бр. 07-1355/3 од 17.09.2008 година, доне-
сена од Советот на Општина Чаир е спроведена соглас-
но Законот за просторното и урбанистичкото планира-
ње, бидејќи во постапката за изготвување и донесување 
на оспорената одлука се испочитувани сите фази на по-
стапката предвидени во овој закон. Во оваа постапка, 
Геодетскиот елаборат за ажурирана геодетска подлога 
е одобрен од Државниот завод за геодетски работи – 
Сектор за премер и катастар Скопје (бр. 1114/6084 од 
15.11.2007 година), обезбедено е позитивно мислење 
од Град Скопје, како и дадена е согласност за донесу-
вање на Одлуката од страна на Министерството за 
транспорт и врски, со која се потврдува дека планот е 
изработен согласно со одредбите на овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон, а кои дејс-
твија посебно се оспоруваат со иницијативата. Бидејќи 
во постапката за изготвување и донесување на оспоре-
ната одлука за наведениот Детален урбанистички план 
се испочитувани сите фази на постапката предвидени 
во овој закон, не може основано да се постави праша-
њето на нејзината согласност со одредбите од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање.  

Меѓутоа, според Судот, прогласувањето на локали-
тететот Гази Баба за карактеристичен појас, со Одлука 
за прогласување на локалитетот Гази Баба за каракте-
ристичен појас („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 
18/1998), повлекува обврска за доносителот на детал-
ниот урбанистички план кој го опфаќа овој локалитет, 
да обезбеди стручно мислење од органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
заштита на природата, согласно член 16 од Законот за 
заштита на природата (“Службен весник на Република 
Македонија”број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008 и 
83/2009). Во конкретниот случај, потребното стручно 
мислење на Управата за животна средина како орган во 
состав на Министерството за животна средина и про-
сторно планирање е доставено на 06.05.2010 година 
(акт бр. 11-4149/2 од 06.05.2010 година), односно по 
донесување на оспорената одлука, поради што Судот 

оцени дека во постапката за донесување на оспорената 
одлука не е испочитуван Законот за заштита на приро-
дата, како услов од кој зависи оцената на законитоста 
на постапката. 

За уставноста и законитоста на оспорената одлука 
на Општина Чаир, според Судот, неопходно е да се 
утврди дали општината со одлуката планирала опфат 
на територијата на својата општина или планираниот 
опфат се протега и на друга општина, односно на Оп-
штината Гази Баба во делот на Парк шумата Гази Баба, 
кое прашање се покренува со иницијативата и дали тоа 
е во согласност со член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од 
Законот за градот Скопје и со член 4 став 1 од Законот 
за територијалната организација на локалната самоу-
права, односно дали значи повреда на територијалниот 
принцип на надлежноста на општините, секоја општи-
на да делува во границите на својата општина. 

Во однос на ова прашање, Судот имаше предвид 
дека по негово барање, во фаза на претходна постапка 
по иницијативите, добиено е Известување од Мини-
стерството за локалана самоуправа, во кое се укажува 
дека член 8 став 9 од Законот за градот Скопје бил нед-
восмислено и точно утврден, а дополнет и технички 
прецизиран и со детален опис на границите од општи-
ните во град Скопје, изработено од Државен завод за 
геодетски работи на Република Македонија со елабо-
рат бр. 01-6579/4 од 30.12.2004 година. Во прилог е до-
ставен опис со графички преглед за општина Чаир, во 
кој стои забелешка дека границата на КО Чаир и Бутел 
трпи промени, границата на КО Чаир и Центар трпи 
промени и границата меѓу КО Чаир и Гази Баба трпи 
промени. Исто така, доставен е Технички извештај, со-
чинет на состанокот одржан на 23 и 24 декември 2004 
година во просториите на Државниот завод за геодет-
ски работи, на кој присуствувале претставници на Ми-
нистерството за локална самоуправа, Министерството 
за правда, Државниот завод за статистика и Државниот 
завод за геодетски работи, при што било заклучено де-
ка во Законот за територијална организација на локал-
ната самоуправа и Законот за градот Скопје постојат 
одредени недоречености, поради што потребно е да се 
излезе на лице место и да се направи детален опис на 
спорните места на границите од општините во градот 
Скопје, па по направениот увид на фактичката состој-
ба, заземен е став описот на спорните места да оди по 
границите на катастарските општини и новопроектира-
ните улици од ГУП на град Скопје. 

Според укажувањето на Агенцијата за катастар на 
недвижности доставено до Град Скопје - Сектор за 
планирање и уредување на просторот (акт бр. 09-
3274/2 од 17.02.2009 година) и до Министерството за 
финансии- Управа за имотно правни работи (акт бр. 09-
3274/3 од 17.02.2009 година), како и до Уставниот суд 
на Република Македонија ( бр. 09-1146/1 од 26.01.2010 
година), увидено е дека постои неуедначеност во опи-
сите на границите помеѓу општините Бутел, Гази Баба 
и Чаир, утврдени со член 8 од Законот за град Скопје, 
поради што до Уставниот суд доставуваат графички 
приказ на границите помеѓу овие општини, дефинира-
ни во Законот за Град Скопје, како и синтезен графич-
ки приказ со спорниот дел. Според приказот, било вид-
ливо дека не било јасно кон која општина припаѓал 
спорниот дел од просторот на Парк шумата Гази Баба, 
односно, според описот на границите помеѓу општини-
те Бутел и Гази Баба, спорниот дел припаѓал во општи-
на Чаир, а према описот на границата на општина Ча-
ир, спорниот дел припаѓал на општина Гази Баба. По-
ради наведеното, се предлага да се стопираат сите 
активности поврзани со донесување на урбанистичко 
планска документација, а градот Скопје во соработка 
со овие општини, точно да ги дефинира границите на 
општините. 
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Од приложените три графички прилози, видно е де-
ка спорната територија во два графички прилога при-
паѓа на општина Чаир, а во еден припаѓа на Општина 
Гази Баба. Разликата се должи на фактот дали дефини-
рањето на границите се врши според ставот 2, ставот 3 
или ставот 9 на членот 8 од Законот за град Скопје, со 
кои се утврдува границата помеѓу општините Бутел, 
Чаир и Гази Баба.  

Од доставената документација за подготвување и 
донесување на оспорениот детален урбанистички план, 
неспорно произлегува дека Општина Чаир се обратила 
до сите надлежни институции во врска со наведената 
проблематика, при што не е добиено укажување дека 
постојат проблеми во врска со опфатот со планот, на-
против, Државниот завод за геодетски работи го одо-
брил геодетскиот елаборат за ажурирана геодетска 
подлога. Тоа значи дека Општина Чаир, во време на 
планирањето на просторот и донесувањето на оспоре-
ната одлука, основано очекувала дека планирањето на 
спорниот простор е во рамките на членот 8 од Законот 
за градот Скопје со кој се утврдени границите на оп-
штините, особено што ниеден од многубројните органи 
кои биле надлежни да ја ценат законитоста на планира-
њето и кои биле вклучени во постапката за изработка 
на планот, не укажал дека постојат проблеми за дефи-
нирање на општинската граница кои водат кон мож-
ност Општина Чаир да планира надвор од своите гра-
ници, односно во опфатот на Општина Гази Баба. На-
против, биле дадени сите потребни согласности за до-
несување на Одлуката.  

Од друга страна, неспорно е дека, и покрај дадените 
согласности за донесување на оспорената одлука и неј-
зиното донесување во постапка пропишана со Законот 
за просторно и урбанистичко планирање, надлежните 
институции, по донесувањето на одлуката, укажуваат 
дека постои одредена непрецизност во законските 
одредби со кои се утврдени границите на општините во 
Градот Скопје и дека тоа создава проблеми при приме-
ната на тие законски одредби, особено изразено при 
донесување детални урбанистички планови, како што е 
случај со оспорениот план, каде постои сомнеж дека 
Општина Чаир планирала урбанистички опфат на тери-
торијата на Општина Гази Баба, што не е дозволено. 
Поради тоа, Министерството за транспорт и врски и 
Градоначалникот на Град Скопје, го известија Устав-
ниот суд дека ја повлекуваат својата претходно дадена 
согласност, односно позитивно мислење за донесување 
на оспорената одлука, како потребен законски услов во 
постапката за донесување на Одлуката. 

Според Судот, дополнителното повлекување на ва-
квата согласност и позитивното мислење за донесува-
ње на оспорената одлука, извршени по донесувањето 
на Одлуката и нејзиното објавување во службеното 
гласило на општината, само по себе не може да биде од 
влијание на законитоста на постапката за донесување 
на Одлуката.  

Меѓутоа, фактите наведени во последниот графич-
ки приказ изработен од Агенцијата за катастар на нед-
вижности, според кој постои неуедначеност во описите 
на границите помеѓу општините Бутел, Гази Баба и Ча-
ир, утврдени со член 8 од Законот за градот Скопје, 
според Судот, го оставаат отворено прашањето на 
определувањето на границите на наведените општини. 
Имено, Општината Чаир при донесувањето на оспоре-
ниот детален урбанистички план, во услови на недефи-
нирана состојба на подрачјето на кое треба да се при-
менува тој план, уредила прашања надвор од подрачје-
то на општината за кое има право да уредува односи, 
со што го повредила територијалниот принцип на над-
лежност на општините, секоја општина да делува во 
границите на територијата на својата општина соглас-
но законските одредби. Ова затоа што според ставови-

те 2 и 3 од наведениот законски член со кој се утврду-
ваат границите на општините Бутел и Гази Баба, спор-
ниот дел припаѓал на Општина Чаир, а според ставот 9, 
со кој се утврдува границата на Општина Чаир, спор-
ниот дел припаѓал на Општина Гази Баба. Оттука, спо-
ред Судот, неспорна е потребата при утврдување на 
границите на општините во Град Скопје да се има 
предвид целокупноста на членот 8 со кој се утврдуваат 
границите на општините, што е и смислата на овој 
член, а не само одделни ставови од овој член, кои очиг-
ледно противречат едни на други и доведуваат до прек-
лопување на границите на општините, што води кон 
правна несигурност, како елемент на владеењето на 
правото.  

Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10 ноември 2011 година, донесе Закон за 
изменување и дополнување на Законот за градот Скоп-
је („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2011). Со член 1 од овој закон се врши изменување 
и дополнување на член 8 ставовите 2, 3, 8 и 9 од Зако-
нот, со што се овозможува прецизирање на описот на 
границите на општините Бутел, Гази Баба и Чаир и се 
отстрануваат недоследностите при целосно и непрече-
но урбанистичко планирање и уредување на подрачјата 
на општините. 

Општина Чаир – Сектор за урбанизам, комунални 
работи, заштита на животната средина и локален еко-
номски развој, на барање на Уставниот суд, со свој акт 
бр.26-11374/2 од 06.12.2011 година, го извести Устав-
ниот суд дека по донесувањето на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за градот Скопје („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 158/2011) со 
кој во член 8 од Законот е уреден спорниот опис на 
границите меѓу општините Гази Баба, Чаир и Бутел, 
Урбаниот модул 4 од Деталниот урбанистички план за 
Градска четврт „ЛИРИЈА-2“, Општина Чаир Скопје, 
планиран развој 2008-2013 година, бр.07-1355/3 од 
17.09.2008 година, донесена од Советот на Општина 
Чаир („Службен гласник на Општина Чаир“ бр. 
14/2008), по прецизирање на границата во тој дел, при-
паѓа на Општината Гази Баба.  

Тоа несомнено значи дека Општина Чаир планира-
ла урбанистички опфат надвор од територијата на сво-
јата општина, односно неосновано навлегла во уреду-
вање на просторот кој припаѓа на Општина Гази Баба, 
што не е дозволено. 

Имајќи го предвид наведеното, Судот утврди дека 
со оспорената одлука се повредува територијалниот 
принцип на надлежност на општините, секоја општина 
да делува во границите на територијата на својата оп-
штина согласно законските одредби, што претставува 
повреда на владеењето на правото, како темелна вред-
ност на уставниот поредок на Република Македонија, 
поради што оспорената одлука не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, со Законот за гра-
дот Скопје и со Законот за територијалната организа-
ција на локалната самоуправа. 

8. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Бранко На-
умоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Влади-
мир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр. 124/2009                         Претседател   
1 февруари 2012 година     на Уставниот суд на Република  

    Скопје                 Македонија,  
                                           Бранко Наумовски с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
601. 

Врз основа на член 54, став (6) од Законот за без-
бедност на храната (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
МИСЛЕЊЕ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКА-
ТА ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ НА 
СТРАНКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ НА ДО-
ДАТОЦИ НА ИСХРАНА, ХРАНА ЗА ПОСЕБНА 
НУТРИТИВНА УПОТРЕБА И ЗБОГАТЕНА ХРА-
НА, ХРАНА НА КОЈА И СЕ ДОДАДЕНИ ВИТАМИНИ  

И МИНЕРАЛИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за издава-

ње на мислење, потребната документација и висината на 
трошоците во постапката за издавање мислење по бара-
ње на странка за производство и увоз на додатоци на ис-
храна, храна за посебна нутритивна употреба и збогате-
на храна, храна на која и се додадени витамини и мине-
рали („Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/11), во членот 2, точката 7 се менува и гласи: 

„Мислење за категоризација во однос на составот 
на производот издадено од Министерство за здравство 
- Биро за лекови ако производот за кој се бара мислење 
содржи супстанции со нутритивен или физиолошки 
ефект кои не се наведени во посебните прописи. Овој 
документ треба да се приложи и во случај кога произ-
водот содржи живи култури на микроорганизми и бил-
ки, печурки и/или алги кои се наведени во листите на 
дозволени супстанции кои можат да се употребуваат во 
производство на додатоци на исхрана, храна за посебна 
нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и 
се додадени витамини и минерали, објавени на веб 
страната на Агенцијата за храна и ветеринарство и” 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
        Бр. 02- 672/1                                      Директор, 
3 февруари 2012 година                Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
                                            

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА  
НА ОСИГУРУВАЊЕ 

602. 
Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ 

ставови (2) и (4) од Законот за супервизија на осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 
56/09, 67/10 и 44/11 година), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување донесе  

 
Т А Р И Ф Н И K 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТА-
РИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ 
НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 
НА ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА 

 
Член 1 

(1)  Во Тарифникот за содржината и висината на на-
доместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата 
за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата 

бр. 0101-103/1 од 9.12.2009 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 147/09, 149/09 и 154/09 
година), во членот 3, во Табелата, по тарифен број 4.3, 
во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број 
„4.4“, во истиот тарифен број во колоната „Вид на ус-
луга/надоместок“ се додаваат зборовите „Издавање 
согласност за стекнување на квалификувано учество во 
друштво за осигурување“ и во колоната „Износ на на-
доместок во денари“ се додаваат зборовите „60.000 де-
нари“. 

(2) По тарифен број 4.4, во колоната „Тарифен 
број“ се додава нов тарифен број „4.5“, во истиот тари-
фен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се 
додаваат зборовите „Издавање согласност за стекнува-
ње на квалификувано учество во осигурително брокер-
ско друштво“ и во колоната „Износ на надоместок во 
денари“ се додаваат зборовите „10.000 денари“. 

(3) По тарифен број 4.5, во колоната „Тарифен 
број“ се додава нов тарифен број „4.6“, во истиот тари-
фен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се 
додаваат зборовите “Издавање  согласност за стекнува-
ње на квалификувано учество во друштво за застапува-
ње во осигурување“ и во колоната „Износ на надоме-
сток во денари“ се додаваат зборовите „5.000 денари“. 

 
Член 2 

По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи: 
 

,,Член 3-а 
(1) По исклучок на тарифен број 4.2 од овој тариф-

ник, Агенцијата не наплаќа надоместок за издавање на 
нова лиценца за застапник во осигурувањето од лице 
кое има добиено лиценца за застапник во осигурување 
а заради измена на постојниот или склучување нов до-
говор за застапување во осигурување со истото или со 
друго друштво за осигурување, односно друштво за за-
стапување во осигурување. 

(2) По исклучок на тарифен број 4.2 од овој тариф-
ник, Агенцијата не наплаќа надоместок за издавање на 
нова лиценца за застапник во осигурувањето од лице 
на кое заради раскинување на договорот за застапува-
ње во осигурување склучен со друштво за осигурува-
ње, односно друштво за застапување во осигурување, 
му била одземена лиценцата за застапник во осигуру-
вање согласно член 143-в став (5) точка 3 од Законот за 
супервизија на осигурување. 

 
Член 3 

Во членот 4 ставот (3) се менува и гласи:  
„(3) Основ за утврдување на висината на годишни-

от надоместок од став (2) на овој член претставува: 
- кај друштвата за осигурување, вкупната бруто по-

лисирана премија за осигурување искажана во послед-
ните објавени ревидирани финансиски извештаи на 
друштвата; и 

- кај осигурително брокерските друштва и друштва-
та за застапување во осигурувањето вкупните  приходи  
од провизии за извршени осигурително брокерски ра-
боти, односно работи на застапување во осигурување-
то, искажани во последните финансиските извештаи на 
друштвата. 

- (Пример: за деловната 2010 година основ за плаќа-
ње на годишниот надоместок за друштвата за осигуру-
вање ќе биде вкупната бруто полисирана премија за 
осигурување искажана во последните објавени ревиди-
рани финансиски извештаи на друштвата за 2008 годи-
на, а за осигурително брокерските друштва и друштва-
та за застапување во осигурувањето вкупните приходи 
од провизии за извршени осигурително брокерски ра-
боти, односно работи на застапување во осигурувањето 
искажани во финансиските извештаи за 2008 година. “ 
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Член 4 
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр.0201-489/5        Претседател             

31 јануари 2012 година      на Советот на експерти, 
              Скопје              д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

603. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл. 9 т.3  од  Законот за Советот  на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07), на својата седница одржа-
на на 3.2.2012   година ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

Зоран Максимоски роден 24.1.1956 година, избран 
на 12.7.2009 година за  јавен обвинител во Основното  
јавно обвинителство Кичево, се разрешува од функци-
јата јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво Кичево, поради сторена дисциплинска повреда која 
го прави недостоен за вршење на функцијата јавен об-
винител согласно член 50ст.1 од Законот за Совет на 
јавните обвинители на Република Македонија.  

II 
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 3.2.2012 година.   
III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
      СОР  бр. 4 /12              Совет на Јавните обвинители 
3 февруари 2012 година      на Република Македонија 
         Скопје                                Претседател, 
                           Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
604. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 
13/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ 
ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на про-
дажната цена на природниот гас за февруари 2012 го-
дина, на седницата одржана на 10  февруари  2012 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ОД 2012 
ГОДИНА 

 
Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ -Скопје, како вр-
шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец февруари од 2012 година, се 
утврдува да изнесува 28,8634 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 28,7242 ден/nm3 и цена за услу-
гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец февруари 2012 година во кој не 
е содржан данокот на додадена вредност изнесува 
30,0387 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец јануари од 
2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
5,4070 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец февруари од 2012 го-
дина изнесува 35,4457 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 46,9000 денари за еден САД долар, 
за месец јануари од 2012 година, согласно заклучница-
та за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
      Уп1 Бр. 08-20/12 
10 февруари 2012 година         Претседател, 
            Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 

__________ 
605. 

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 и 136/11), како и член 28 и член 29 став 1 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за из-
давање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 9.2.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

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

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул. Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија. 
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, од обновлив извор на енергија, во 
мала хидроелектрана МХЕ „Брбушница“, се утврдени 
во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска деј-
ност 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 објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-52/11                             Претседател,  

9 февруари 2012 година                Димитар Петров, с.р. 
        Скопје 
 

      Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги МА-

ЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на 
ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македо-
нија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
9.2.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
9.2.2047 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 77.01.1/12  
6. Број на деловниот субјект – 6320210 
 
7. Единствен даночен број – 4030008018376 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Брбушница“ 
од 576 kW, изградена на КП бр. 37/10, бр. 134/2 и бр. 
198/4, КО Блатец, КП бр. 693/6 и КП бр. 2698/5, КО Ла-
ки, Општина Виница.  

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 со-
ставен 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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценца) како и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 

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

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрична-
та енергија во мала хидроелектрана, да го почитува До-
говорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Опера-
торот на пазарот на електрична енергија, за откуп на це-
локупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.  

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност дистрибуција на електрич-
на енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
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14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
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 изве-
штаи. 

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

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

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

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

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.   

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

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден 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.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод.  

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

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

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

 
      Прилог 2  

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА НА МХЕ Брбушница  
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век...............................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон, вертикална, со ротор директно повр-

зан на генераторот 
- производител.........GUGLER Water Turbines Gmbh, 
                                   Goldwörth, AUSTRIA  
- нето пад .......................................................102,54 m 
- номинален проток.......................................0,65 m³/s 
- број на вртежи....................................... .....600 RPM 
- максимална моќност......................................593 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:....MARRELI GENERATORS ITALY 
- номинална моќност........................................576 kW 
- номинална привидна моќност.....................720 kVA 
- број на вртежи..............................................600 RPM 
- cosφ……………………………………..........…....0.8 
- ниво на заштита...................................................IP23 
- класа на изолација...................................................H 
- тип, производител и номинални податоци за 

трансформаторот: 
- тип..........трофазен сув, поставен на челични шини  
                  анкерисани во фундамент од армиран бетон  
- производител:.......................SIEMENS GERMANY 
- преносен однос............................................0,4/10 kV 
- моќност..........................................................800 kVA 
- фреквенција.......................................................50 Hz   
- напон на краток спој............................................6 % 

__________ 
606. 

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) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги  ПРОНЕРГИ-
ЈА ДООЕЛ Тетово, за издавање на лиценца за трговија 
со електрична енергија, на седницата одржана на 
9.2.2012 година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

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

ПРОНЕРГИЈА ДООЕЛ Тетово, со адреса на ул. 133 бр. 
7, Тетово, му сe издава лиценца за вршење на енергет-
ската дејност трговија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична 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 објаву-
вањето во „Службен весник на Република  Македони-
ја“. 

              
       УП1 Бр. 07-87/11 
9 февруари 2012 година             Претседател,  
            Скопје                       Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1  
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги  

ПРОНЕРГИЈА ДООЕЛ Тетово, со адреса на ул. 133 бр. 
7 Тетово, Република Македонија    

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
09.02.2012 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
09.02.2022 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 81.10.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 6730566 
          
8. Единствен даночен број - 4028011516102 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

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

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
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.  

      
11. 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. 

 
12.  Услови и начин на извршување на обврски-

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

ктрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбеду-
вањe утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачана-
та електричната енергија кога е во својство на снабду-
вач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за са-
мостојно учество на пазарот на електрична енергија, 
согласно пазарните правила, како и за обезбедениот 
преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
услуги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите кога врши прекугранични трансакции; 

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

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

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при рабо-
та; 

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-
ција  

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, ка-
питалот, приходите и расходите со  резулта тите од ра-
ботењето, како и паричните текови на претпријатието, 
како и  

-  да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај 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;   

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

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

- информации за испорачаните количини на еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

-  испорачаните количини на електрична енергија 
да се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци 

-   известувања за сите околности, настани и проме-
ни кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
согласно правилникот.  

16. 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 непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
 19. Изменување и продолжување како и прене-

сување, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесува-
ње, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности.  

20.  Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  

      Доколку носителот на лиценцата не ги исполну-
ва обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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607. 

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 и 136/11), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за вработување на инвалидни лица за 
производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО 
експорт-импорт Велес, за издавање на лиценца за про-
изводство на електрична енергија, на седницата одржа-
на на 9.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за вработување на инвалидни лица 

за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ 
ДОО експорт-импорт Велес, со седиште на ул. „Ра-
штански пат“ бб, Велес, му се издава  лиценца за врше-
ње на енергетска дејност производство на електрична 
енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, од обновлив извор на енергија, во 
мала хидроелектрана МХЕ „Слатино“, се утврдени во 
Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија“, кој што е соста-
вен 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 објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
УП1 Бр. 07-90/11     

9 февруари 2012 година                        Претседател, 
     Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за вработување на инвалидни лица за 

производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО 
експорт-импорт Велес, со седиште на ул. „Раштански 
пат“ бб, Велес, Република Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
9.2.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
9.2.2047 година  
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 83.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 5778093 
 
7. Единствен даночен број – 4004003114570 

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

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Слатино“ од 
560 kW, изградена на КП бр. 1101/10, бр. 1101/15 и бр. 
5550/4,  и КП бр. 5552/6, КО Слатино, Општина Дебар-
ца.  

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 со-
ставен 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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.   

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за вработување на инвалидни лица за производство, 
трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-им-
порт Велес (во понатамошниот текст: носител на ли-
ценца) како и неговото учество на пазарот на електрич-
на енергија. 

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

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за 
откуп на целокупната произведена електрична енерги-
ја; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 
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- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
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 изве-
штаи. 

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

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

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

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

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 
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- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден 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. 

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

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

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 до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

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

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

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА 
 
- број на производни единици (агрегати):..........еден  
- проценет животен век.........................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон, вертикална, со ротор директно повр-

зан на генераторот 

- производител .......GUGLER Water Turbines Gmbh, 
Goldwörth, AUSTRIA  

- нето пад ..................................................218,75 m 
- номинален проток...................................0,30 m³/s 
- број на вртежи.......................................  1000 RPM 
- максимална моќност...............................579,4 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење  
- вратило хоризонтално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител: ...MARRELI GENERATORS ITALY 
- номинална моќност...............................560 kW 
- номинална привидна моќност .............700 kVA 
- број на вртежи.......................................1000 RPM 
- cosφ………………………………………...0.8 
- ниво на заштита.....................................IP23 
- класа на изолација................................H 
- тип, производител и номинални податоци за 

трансформаторот : 
- тип .........трофазен сув, поставен на челични шини  
анкерисани во фундамент од армиран бетон  
- производител: ......................SIEMENS GERMANY 
- преносен однос.....................................0,4/10(20) kV 
- моќност..................................................800 kVA 
- фреквенција..........................................50 Hz   
- напон на краток спој.............................6 % 

__________ 
608. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на 
барањетo на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, на седни-
цата одржана на 09.02.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА  

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

ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево со седиште на 
ул. Булевар Македонија бр. бб, Делчево, му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во фотоволтаична електрана 
„Геосолар“. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија преку фотоволтаичен систем ло-
циран на КП. бр. 4039/2 и КП. бр. 4039/5, КО Град, Оп-
штина Делчево . 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако 
инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок опреде-
лен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 
овој енергетски објект се става во употреба. 

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

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

   
УП1 Бр. 07-91/11             

9 февруари 2012 година                Претседател, 
           Скопје                            Димитар Петров, с.р. 
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Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО 

СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево со седиште на ул. Бу-
левар Македонија бр. бб, Делчево 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
ХХ.ХХ. 20ХХ година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
ХХ.ХХ. 20ХХ година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 82.01.1/12  
6. Број на деловниот субјект – 6732941 
 
7. Единствен даночен број – 4009011503065  
 
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 со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет.  

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

изводство на електрична енергија од  обновливи изво-
ри ќе го врши од фотоволтаичен систем „Геосолар“, со 
моќност од 49,82 kW,  изграден на КП бр. 4039/2 и КП 
бр. 4039/5 КО Град, Општина Делчево. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР 
ДОО увоз-извоз Делчево (во понатамошниот текст: но-
сител 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 еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и 

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

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, 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 евиден-

ција 
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 изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

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

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

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

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

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

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши 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 докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден 
увид во целокупната документација, како и пристап во обје-
ктите, 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 дејности. 

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

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

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

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

 
Прилог 2 
 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа „Геосолар“; 

2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-
стрибутивната мрежа: 

- Во Општина Делчево, с. Град, КП 4039/2 и 4039/5; 
 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2012 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- година на почеток на работа: 2012 год;  
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 50 години; 
-  зголемување на капацитетот, број на фотоволта-

ични модули и номинална моќност по години не е 
предвидена; 

 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 212 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул тип: His-M235MG 235Wp ; 
-  производител: Hyundai, S. Korea; 
Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 235 W; напон 30 V; струја 7,83 

A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор:  235 x 212 = 

49,82 kW 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja 
- тип, производител и номинални 
Податоци на инвертор: 
- тип: инвертор Sunny Tripower 17000TL, трифазен    

производител: СМА, Германија 
- номинални податоци: моќност од 17 kW, AC на-

пон 400 V 
 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 

1489 kWh/m на хоризонтална површина 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 80,221 MWh. 
__________ 

609. 
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 и 136/11), како и член 28  од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги МА-
ЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за издавање на 
лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 09.02.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  ПРОИЗВОДСТВО НА  

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

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул. Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ 
„Кркљанска река“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, од обновлив извор на енергија, во 
мала хидроелектрана, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука.   
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3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
УП1 Бр. 07-93/11        

9 февруари 2012 година                 Претседател, 
           Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

 
 Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги МА-

ЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на 
ул. Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, Република Македони-
ја 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
09.02.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
09.02.2047 година 
  
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 84.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6320210 
 
7. Единствен даночен број – 4030008018376 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Кркљанска 
река“, од 384 kW, изградена на КП бр. 5388/2, бр. 
5388/8 и бр. 1947/2, КП бр. 3867/4, КП бр. 3886/2 и КП 
бр. 3887/2, согласно Имотни листови бр. 367 и  бр. 882 
од КО Кркља, Општина Крива Паланка. 

 
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 со-
ставен 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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценца) како и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 

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

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за 
откуп на целокупната произведена електрична енерги-
ја; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.  

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
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14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила.  

15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција 

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 изве-
штаи. 

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

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

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

 
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

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

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден 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.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
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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 до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

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

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

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

 
Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА 
 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон хоризонтална 
- производител.........GUGLER Water Turbines Gmbh, 
                                                    Goldwörth, AUSTRIA  
- нето пад ..................................................128,14 m 
- номинален проток...................................0,35 m³/s 
- број на вртежи.......................................  750 RPM 
- максимална моќност...............................400 kW   
 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
- вратило хоризонтално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:....MARRELI GENERATORS ITALY 
- номинална моќност................................384 kW  
- номинална привидна моќност.............. 480 kVA 
- број на вртежи......................................750 RPM 
- cosφ………………………………………...0.8 
- ниво на заштита...........................................IP23 
- класа на изолација........................................F 
- тип, производител и номинални податоци за 

трансформаторот: 
- тип..........трофазен сув, поставен на челични шини  
             анкерисани во фундамент од армиран бетон  
- производител:........................SIEMENS GERMANY 
- преносен однос.............................0,4/10(20) kV / kV 
- моќност..................................................630 kVA 
- фреквенција..........................................50 Hz   
- напон на краток спој.............................6 % 

610. 
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 и 136/11), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги МА-
ЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за издавање на 
лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 9.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

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

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ 
„Крива Река 2“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, од обновлив извор на енергија, во 
мала хидроелектрана, 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 објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
      УП1 бр. 07-94/11                              
9 февруари 2012 година                       Претседател, 
            Скопје         Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги МА-

ЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на 
ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македо-
нија. 

 
2 Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
9.2.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
9.2.2047 година  
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 85.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6320210 
 
7. Единствен даночен број – 4030008018376 
 
8. 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-



 Стр. 22 - Бр. 20                                                                                     10 февруари 2012 
 
 
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Крива Река 
2“ од 584 kW, изградена на КП бр. 1472/4, бр. 1508/15, 
бр. 1513/2, бр. 1513/11 и КП бр. 1359/5, согласно Имот-
ни листови бр. 86 и  бр. 87 и бр. 216  од КО Костур, 
Општина Крива Паланка. 

 
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 со-
ставен 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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценца) како и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 

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

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за 
откуп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
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 изве-
штаи. 

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

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

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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-
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нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

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

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

19. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден 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. 

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

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

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 до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

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

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

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

 
Прилог 2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА 
 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................40 години 
 
-тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон вертикална 
- производител ........GUGLER Water Turbines Gmbh, 
                                   Goldwörth, AUSTRIA  
- нето пад ..........................................................105,5 m 
- номинален проток........................................0,65 m³/s 
- број на вртежи............................................  600 RPM 
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- максимална моќност......................................605 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење  
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:....MARRELI GENERATORS ITALY 
- номинална моќност........................................584 kW   
- номинална привидна моќност.....................720 kVA 
- број на вртежи..............................................600 RPM 
- cosφ……..........…………………………………....0.8 
- ниво на заштита...................................................IP23 
- класа на изолација.....................................................F 
-тип, производител и номинални податоци за транс-

форматорот: 
- тип..........трофазен сув, поставен на челични шини  
                анкерисани во фундамент од армира бетон  
- производител:........................SIEMENS GERMANY 
- преносен однос.............................0,4/10(20) kV / kV 
- моќност..........................................................800 kVA 
- фреквенција........................................................50 Hz   
- напон на краток спој.............................................6 % 

__________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

611. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 7, а во врска со  

член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија" 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011 и 
53/2011г. ),  Управниот одбор на Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 10 октомври 2011, донесе  

 
ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ  

УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на висината на учество-

то на осигурените лица во вкупните трошоци на здрав-
ствените услуги и лековите („Сл.Весник бр. 48/2001, 
52/2001, 17/2005, 47/2005, 86/2007, 102/2007, 151/2007, 
9/2009, 22/2009, 65/2010, 95/2011 – пречистен текст),  
член 4 се менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Осигуреното лице учествува во вкупните трошоци 
на здравствените услуги во специјалистичко - консул-
тативна и болничка здравствена заштита, согласно со 
утврдените референтни цени  и тоа: 

1. За здравствени услуги во специјалистичко – кон-
султативната и болничката здравствена заштита, 

До 100,00 денари......................................................... - 
Од 101,00 до 300,00 денари ................................20,00 
Од 301,00 до 500,00 денари ............................... 40,00                            
Од 501,00 до 700,00 денари ............................... 60,00 
Од 701,00 до 1.000,00 денари .............................80,00 
Од 1.001,00 до 2.000,00 денари ........................150,00 
Од 2.001,00 до 3.000,00 денари ....................1. 250,00 
Од 3.001,00 до 4.000,00 денари ........................350,00 
Од 4.001,00 до 5.000,00 денари ....................... 450,00 
Од 5.001,00 до 6.000,00 денари ........................550,00 
Од 6.001,00 до 8.000,00 денари ........................700,00 
Од 8.001,00 до 10.000,00 денари ......................900,00 
Од 10.001,00 до 15.000,00 денари ....................250,00 
Од 15.001,00 до 20.000,00 денари .................1.700,00 
Од 20.001,00 до 25.000,00 денари .................2.200,00 
Од 25.001,00 до 30.000,00 денари .................2.700,00 
Од 30.001,00 до 35.000,00 денари .................3.200,00 
Од 35.001,00 до 40.000,00 денари ................ 3.700,00 
Од 40.001,00 до 45.000,00 денари .................4.200,00 
Од 45.001,00 до 50.000,00 денари ................ 4.700,00 
Од 50.001, 00 до 55.000,00 денари ...............5.200,00 
Од 55.001,00 до 60.000,00 денари .................5.700,00 
Над 60.000денари ...........................................6.000,00                            
2. За здравствени услуги во геронтолошки заводи 

по болнички ден ........................................................10,00 
3. За рехабилитација како продолжено болничко ле-

кување во специјализирана установа-по болнички ден  
....................................................................................200,00 

4. Лабораториски услуги (биохемиски и микробио-
лошки анализи).......................20% од утврдената рефе-
рентна цена“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија",  
ќе се објави по добивање на согласност од министерот 
за здравство, а ќе се применува од 1.3.2012 година.   
     Број 02-15600/4                     Управен одбор 
10 октомври 2011 година                     Претседател, 
          Скопје                                    Јован Грповски, с.р. 
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