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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1957.
Врз основа на член 151 став 2 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија”
бр.148/13) министерот за правда, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОЕ Е ЖРТВА ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН
Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНO ДЕЛO НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛНО
ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2014 ГОДИНА
I
Со оваа програма се обезбедуваат средства за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие
кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2014 година.
Средствата за реализација на оваа програма се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија за 2014 година, раздел 07001 – Министерство за правда, Програма 10 – Администрација, Категорија 46 – субвенции и трансфери, расходна ставка 464 –Разни трансфери.
II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за обесштетување на дете кое е жртва или оштетено со
дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, согласно одредбите од Законот за правда за децата.
За реализација на оваа програма од Буџетот на Република Македонија, односно Министерството за правда
одобрени се 500.000,00 денари.
III
Исплатите на обесштетувањата врз основа на оваа програма, од страна на Министерството за правда се реализираат најдоцна до 30 дена по добивањето на решението за исплата на обесштетување од надлежен суд.
IV
За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма се грижи Министерството за правда.
V
Министерството за правда до Владата на Република Македонија доставува извештај за реализација на користењето на средствата од оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати и финансиски показатели, како и образложението за евентуалните отстапувања од планираните активности, најдоцна до 31 јануари
2015 година.
VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 14-1746/1
14 април 2014 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1958.
Врз основа на член 21 став 3 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија” бр. 51/11), министерот за економија, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити и формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити („Службен
весник на Република Македонија“ бр.88/11) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој
правилник.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25–1529/3
8 април 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.
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ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1959.
Врз основа на член 1 од Законот за изменување на
Кривичниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/2014), Претседателот на Врховниот
суд на Република Македонија на ден 16.04.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ
I ДЕЛ – ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на Правилникот
Член 1
Со овој Правилник се уредува начинот и постапувањето на судот при одредувањето на видот и одмерувањето на висината на казната.
Член 2
Кривичните дела со овој Правилник се категоризирани во нивоа во согласност со оцената на пропишаните критериуми.
Член 3
Видот и висината на казната се одредува и одмерува во рамките на распонот на казната, кој е предвиден
за определеното ниво.
Член 4
Категоризацијата на кривичните дела во нивоа и
одмерувањето на видот и висината на казната во рамките на определено ниво и во рамките на распонот на
казната предвиден за определено ниво, се содржани во
Табелата за категоризација на кривични дела (во понатамошниот текст: Табелата), која е составен дел на овој
Правилник.
Составен дел на овој Правилник е и Табеларниот
приказ на околностите од влијание за одмерување на
казната (во понатамошниот текст: Табеларен приказ).
Цел на Правилникот
Член 5
Со примената на овој Правилник се обезбедува
ефикасно и успешно функционирање на новиот
концепт на кривичната постапка во праксата и сигурна
основа за унапредување и воедначување на казнената
политика на домашните кривични судови.
II ДЕЛ – ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
НА СУДОТ ПРИ ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНАТА
Определување на нивото на кривичното дело
Член 6
Пред да пристапи кон одмерување на казната на
сторителот, судот ќе го определи нивото на конкретното кривично дело согласно со Табелата.

Поаѓајќи од фактичкиот опис на кривично-правниот настан, судот ќе го определи нивото на кривичното
дело со оцена на следните критериуми:
- кривичната одговорност на сторителот,
- тежината на стореното кривично дело и
- околностите под кои е сторено делото.
При оцена на критериумите од став 2 на овој член,
судот ќе има предвид дали:
- кривичното дело е сторено во поврат, при што посебно ќе има предвид дали поранешното дело е од ист
вид како и новото дело,
- се работи за продолжено кривично дело,
- постои исклучително висок степен на противправност што во корелација со другите околности под кои е
сторено кривичното дело го оправдува изрекувањето
на построга санкција или
- кривичното дело е сторено против лице или група
на лица или имот, непосредно или посредно, поради
нивната припадност на одреден пол, раса, боја на кожа,
род, припадност на маргинализирана група, етничка
припадност, јазик, државјанство, социјално потекло,
религија или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или
општествен статус, ментална или телесна попреченост,
возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус,
здравствена состојба, или на која било друга основа
предвидена со закон или ратификуван меѓународен договор.
Доколку постои некоја од околностите наведени во
ставот 3 на овој член, судот може да определи повисоко ниво од нивото што би го определил кога не би постоела оваа околност.
Во секој случај, доколку на сторителот му се изречени најмалку две осуди, независно од изречената кривична санкција, судот ќе определи повисоко ниво од
нивото што би го определил кога не би постоела оваа
околност, а доколку на сторителот му се изречени најмалку две осуди на казна затвор од кои барем едната
осуда е за потешко кривично дело, судот ќе определи
трето ниво на кривичното дело.
Одмерување на видот и висината на казната
во рамките на определеното ниво
Член 7
Откако ќе го определи нивото на кривичното дело
на начинот предвиден во член 6 од овој Правилник, судот ќе ја одмери казната по вид и висина во рамките на
распонот на казната кој е предвиден за определеното
ниво, при што ќе ги има предвид околностите поврзани
со кривичното дело и со личноста на сторителот, а особено: придонесот на жртвата во извршувањето на делото, поранешниот живот на сторителот, неговите лични прилики и неговото однесување по стореното кривично дело, како и други околности кои се однесуваат
на личноста на сторителот.
При одмерување на казната во рамките на определеното ниво, судот за појдовна основа ќе ја има средната вредност на казната од распонот на определеното
ниво согласно со Табелата, од која со оцена на соодносот на олеснувачките и/или отежнувачките околности,
ќе се движи кон долната или кон горната граница на
распонот од определеното ниво.
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Начин на оцена на околностите
Член 8
При одмерувањето на казната, судот ќе цени дали
одредена околност чие постоење го утврдил е олеснувачка или отежнувачка во согласност со Табеларниот
приказ.
Доколку судот утврди постоење само на олеснувачки околности, ќе се движи кон долната граница од распонот на определеното ниво, а доколку утврди постоење само на отежнувачки околности, ќе се движи кон
горната граница од распонот од определеното ниво.
Доколку судот утврди постоење и на олеснувачки и
на отежнувачки околности, казната ќе се движи кон
долната или кон горната граница во зависност од тоа
кои од овие околности преовладуваат односно:
- доколку разликата меѓу олеснувачките и отежнувачките околности изнесува три или повеќе во корист
на олеснувачките околности, казната ќе се движи кон
долната граница или
- доколку разликата меѓу отежнувачките и олеснувачките околности изнесува три или повеќе во корист
на отежнувачките околности, казната ќе се движи кон
горната граница.
Забрана за двократна оцена на иста околност
Член 9
Како олеснувачка или отежнувачка околност не може да се цени околност што е законско обележје на
кривичното дело или која била ценета како критериум
за определување на нивото на кривичното дело.

казна во согласност со член 38 став 6 од Кривичниот
законик на сторители кои се физички лица, покрај општите правила за постапување на судот при одмерувањето на казната од овој Правилник, судот секогаш ќе
ги цени и околностите предвидени во член 39 став 6 од
Кривичниот законик, а посебно: вкупноста на имотните права и обврски на сторителот, неговиот имотен статус и неговите имотно-правни односи со други субјекти, начинот на остварување на неговите приходи,
издржување на деца и други членови од семејството,
како и сите други околности поврзани со имотната состојба на сторителот кои можат да бидат од влијание за
висината на паричната казна.
Одмерување на парична казна на правни лица
Член 13
При одмерувањето на паричната казна на сторители
кои се правни лица, во согласност со член 96-е од Кривичниот законик, покрај општите правила за постапување на судот при одмерувањето на казната од овој
Правилник, судот секогаш ќе ги цени и околностите
предвидени во член 96 – ѓ став 1 од Кривичниот законик, а особено: економската моќ на правното лице,
вредноста на имотот кој го поседува, неговите приходи
и обврски како и сите други околности кои можат да
бидат од влијание за одмерувањето на казната на правното лице како сторител на кривично дело.
III ДЕЛ – КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
НИВОТО НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО

Индивидуализација на казната според
целите на казнувањето

Кривична одговорност на сторителот

Член 10
Во секој конкретен случај, определувањето на нивото на кривичното дело и одмерувањето на видот и
висината на казната во рамките на распонот за определеното ниво судот ќе го изврши со оцена на сите околности наведени во член 39 став 2 од Кривичниот законик (олеснувачки и отежнувачки околности), а во согласност со целите на казнувањето предвидени во член
32 од Кривичниот законик.

Член 14
При определувањето на нивото на кривичното дело
согласно со член 6 од овој Правилник, судот ќе ја цени
кривичната одговорност на сторителот изразена преку
нејзиниот степен.
Во функција на утврдувањето на степенот на кривичната одговорност, судот ќе ги цени побудите од кои
е сторено делото, како и други околности врзани за
субјективниот однос на сторителот кон повредата на
заштитеното добро.

Изрекување на алтернативни мерки
Член 11
Со одредбите на овој Правилник не се ограничува
правото на судот, под условите предвидени со законот,
наместо казна затвор и/или парична казна да изрече алтернативна мерка предвидена во член 48-а од Кривичниот законик.
II.1. ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ОДМЕРУВАЊЕ НА
ПАРИЧНА КАЗНА
Одмерување на парична казна на физички лица
Член 12
При одмерувањето на паричната казна како главна
казна во согласност со член 38 ставови 1 до 5 од Кривичниот законик и на паричната казна како споредна

Степен на кривична одговорност
Член 15
Степенот на кривичната одговорност се оценува
преку степенот на пресметливост и степенот на вина на
сторителот.
При утврдувањето на степенот на пресметливост
судот ќе цени дали кривичното дело е сторено во состојба на битно намалена или намалена пресметливост.
Степенот на вина се оценува во рамките на обликот
на вината (умисла или небрежност) кој е со закон пропишан за конкретното кривично дело.
При утврдувањето на степенот на вина, кај кривичните дела сторени со умисла, судот ќе има предвид дали се работи за директна или евентуална умисла, како
и дали во конкретниот случај постои некој од посебните облици на умисла кој може да укаже на помал или
поголем степен на вина.
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При степенувањето на вината кај кривичните дела
сторени од небрежност, судот ќе има предвид дали
кривичното дело е сторено од свесна или несвесна небрежност, како и тоа дали се работи за некој посебен
вид небрежност.
Побуди од кои е сторено делото
Член 16
При оцена на побудите од кои е сторено делото судот ќе има предвид дали се работи за позитивни побуди (одбрана на честа, помош на друго лице, сожалување и други хумани, благородни, човечки разбирливи
или општествено корисни побуди) или негативни побуди (омраза, безобѕирно однесување, подмолност, користољубие, завист, злоба, љубомора, одмазда и други
себични, ниски, неморални или општествено штетни
побуди).
Тежина на стореното кривично дело
Член 17
При определувањето на нивото на кривичното дело
согласно со член 6 од овој Правилник, судот ќе ја цени
тежината на стореното кривично дело според јачината
на повредата или загрозувањето на заштитеното добро
и тоа: според интензитетот на штетноста на последицата која настапила, доколку се работи за деликт на повреда, или пак, според степенот на опасноста и на веројатноста да дојде до повреда на заштитеното добро, доколку се работи за деликт на загрозување.
При оцена на јачината на загрозувањето или повредата на заштитеното добро судот особено ќе ги има
предвид:
- тежината или трајноста на последицата,
- бројот на оштетени лица или жртви,
- износот на противправно прибавената имотна корист или нанесената штета и
- други околности што во конкретниот случај укажуваат на понизок или повисок степен на засегнатост
на доброто, вредноста или интересот со стореното кривично дело.
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- искористување на посебниот однос на доверба од
страна на жртвата,
- видот и обликот на учество во кривичното дело,
- дали делото е довршено или останало во обид и
- други објективни или субјективни околности што
постоеле пред, за време или по извршувањето на кривичното дело, а кои може да бидат од влијание при одмерувањето на казната.
IV ДЕЛ – ОКОЛНОСТИ ПОВРЗАНИ СО КРИВИЧНОТО
ДЕЛО И СО ЛИЧНОСТА НА СТОРИТЕЛОТ
Придонес на жртвата во извршувањето на делото
Член 19
При одмерувањето на видот и висината на казната
согласно со член 7 од овој Правилник, судот ќе цени
дали и во која мера постои придонес на жртвата во извршувањето на делото и во настапувањето на штетната
последица и дали постоело предизвикување од страна
на жртвата за сторување на кривичното дело.
Поранешниот живот на сторителот
Член 20
При оцената на поранешниот живот на сторителот
согласно со член 7 од овој Правилник, судот особено
ќе има предвид:
- дали сторителот еднаш е осудуван,
- дали е прекршочно казнуван,
- дали има одредени болести на зависност,
- дали има насилен карактер,
- дали неговото однесување е асоцијално,
- каков е неговиот углед во општеството односно во
заедницата каде живее и
- други околности што укажуваат на начинот на живот и личноста на сторителот пред сторувањето на делото, а кои може да бидат од влијание при одмерувањето на казната.

Околности под кои е сторено делото
Лични прилики на сторителот
Член 18
При определувањето на нивото на кривичното дело
согласно со член 6 од овој Правилник, судот ќе ги има
предвид сите околности што го карактеризираат извршувањето на делото и условите под кои тоа е извршено, а особено:
- време, место и начин на извршување на кривичното дело,
- средството на извршување,
- интензитет на дејствието на извршување,
- упорност при извршување на кривичното дело,
- посебни тешкотии што сторителот морал да ги
совлада при извршување на делото,
- искористување на посебна околност што му е создадена на сторителот за полесно да го изврши делото,
- личноста на жртвата,

Член 21
При оцена на личните прилики на сторителот согласно со член 7 од овој Правилник, судот особено ќе
ги има предвид следните околности:
- семејните, материјалните и здравствените прилики на обвинетиот,
- фактот дали тој е единствен хранител на семејството,
- грижата на обвинетиот за други лица,
- образованието на сторителот,
- дали тој е вработен или невработен и
- сите други прилики во кои живее сторителот, а
кои може да бидат од влијание при изрекувањето на
казната.

Стр. 8 - Бр. 64

17 април 2014

Однесување на сторителот по стореното кривично
дело

Начин на одмерување на казната во постапка за
спогодување

Член 22
При оцената на однесувањето на сторителот по стореното кривично дело согласно со член 7 од овој Правилник, судот особено ќе ги има предвид следните
околности:
- уништување на трагите и доказите (доколку не се
работи за посебно кривично дело),
- преземање дејствија за влијание врз сведоци, вешти лица за лажно презентирање на факти или за таа цел
ветување награда (доколку не се работи за посебно
кривично дело),
- надоместување на штетата или враќање на прибавената имотна корист до завршувањето на постапката,
- настојување да се спречи настапувањето на последиците или нејзино дополнително отстранување,
- изразено жалење или каење за извршеното кривично дело и
- сите други околности на конкретниот случај кои
укажуваат на односот на сторителот кон стореното
кривично дело, а кои може да бидат од влијание при
одмерувањето на казната.

Член 25
Во постапката за спогодување кога Јавниот обвинител и обвинетиот ќе поднесат до судот предлог-спогодба, при утврдување дали прибавените докази за
фактите важни за изборот и одмерувањето на казната
го оправдуваат изрекувањето на предложената казна,
судот имајќи ги предвид и околностите под кои е склучена спогодбата, ќе постапи согласно со членовите 6 и
7 од овој Правилник, а потоа:
- доколку е определено трето ниво на кривичното
дело, судот може да ја прифати предложената казна
ако таа се наоѓа во распонот од тоа ниво или во распонот од второто ниво, но најмногу до долната граница
од второто ниво,
- доколку е определено второ ниво на кривичното
дело, судот може да ја прифати предложената казна
ако таа се наоѓа во распонот од тоа ниво или во распонот од првото ниво, но најмногу до долната граница од
првото ниво,
- доколку е определено прво ниво на кривичното
дело, судот може да ја прифати предложената казна
ако таа се наоѓа во распонот од тоа ниво, но најмногу
до границите на ублажувањето на казната предвидени
со член 41 од Кривичниот законик.

Други околности кои се однесуваат на личноста на
сторителот
Член 23
Според околностите на случајот, судот може при
одмерувањето на видот и висината на казната во рамките на распонот на определеното ниво на кривичното
дело согласно со член 7 од овој Правилник, да ги цени
и следните околности:
- посебни склоности или способности на сторителот,
- добри или лоши навики,
- опитноста и искуството,
- возраста на сторителот,
- ментална или телесна попреченост,
- културното ниво и односот кон општествените
вредности и
- сите други околности кои се однесуваат на личноста на конкретниот сторител и не можат однапред да
се предвидат, а кои може да бидат од влијание при одмерувањето на казната.

Начин на одмерување на казната врз основа на
признание на вина на главна расправа
Член 26
Кога обвинетиот ќе ја признае вината на главна расправа, судот претходно ќе постапи согласно со членовите 6 и 7 од овој Правилник, а потоа ќе изрече казна
која може да биде во рамките на долната граница од
распонот од определеното ниво на кривичното дело.
Доколку судот се определил за најниското ниво на
кривичното дело може да изрече казна и под границата
пропишана со закон, но најмногу до границите на ублажувањето на казната предвидени со член 41 од Кривичниот законик.
VI ДЕЛ – ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

V ДЕЛ - ОДМЕРУВАЊЕ КАЗНА ВО ПОСТАПКА ЗА
СПОГОДУВАЊЕ И ПРИЗНАНИЕ НА ВИНА НА
ГЛАВНА РАСПРАВА
Примена на одредбите на овој Правилник во постапка
за спогодување и признание на вина
Член 24
Судот ќе постапува согласно со правилата и критериумите содржани во овој Правилник и во случаите кога изрекува казна:
- во постапката за спогодување помеѓу странките и
- кога обвинетиот ќе признае вина на главна расправа.

Влегување во сила и примена на Правилникот
Член 27
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува триесеттиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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Претседател на Врховниот суд
на Република Македонија,
Лидија Неделкова, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
1960.
Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013 и број 41/2014) и член 6 од
Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2013), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ
ОБЈЕКТИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на запишување на инфраструктурните објекти, начинот на запишување промени на инфраструктурните објекти во
катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, формата и содржината на образецот на пријавата за запишување на инфраструктурен објект, потврдата за прием на пријавата, потврдата
за запишување, потврдата за одбивање и известувањето за евидентирање на инфраструктурните објекти.
Опфат на катастарот на инфраструктурни објекти
Член 2
Катастарот на инфраструктурни објекти опфаќа:
- востановување на катастарот на инфраструктурни
објекти и
- одржување на катастарот на инфраструктурни објекти.
II. ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ПОСТАПКА НА ВОСТАНОВУВАЊЕ/ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
Поведување постапка за востановување/одржување
на катастарот на инфраструктурни објекти
Член 3
Постапката за востановување/одржување на катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, се поведува со поднесување на
пријава за запишување на инфраструктурен објект (во
натамошниот текст:пријава).
Начин на поднесување на пријавата
Член 4
(1) Пријавата заедно со прилозите од член 6 на овој
правилник се поднесува во електронска форма, односно по електронски пат или во писмена форма. Пријавата и прилозите поднесени по електронски пат треба да
се потпишани со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(2) Пријавата и прилозите од став (1) на овој член
се архивираат во електронска форма.
(3) Кога пријавата и прилозите се поднесуваат во
писмена форма, пријавата треба да биде потпишана
своерачно од подносителот на пријавата, а прилозите
кои се доставуваат кон пријавата треба да бидат во
оригинал или во копија заверена од субјект овластен за
вршење на таквиот вид јавно овластување.
(4) Пријавата и прилозите се скенираат и се формира предмет во електронска форма.
(5) Субјектите со пренесени јавни овластувања кои
согласно со закон се обврзани исправите за правен основ по службена должност да ги доставуваат до
Агенцијата за катастар на недвижности (во натамошниот текст : Агенцијата), истите заедно со прилозите и
пријавата ги доставуваат до Агенцијата по електронски
пат, во рокови пропишани согласно со посебниот закон.
Содржина на пријавата
Член 5
(1) Пријавата особено содржи: лични и адресни податоци на носителот на правото/имателот на инфраструктурниот
објект,
податоци
за
неговиот
ЕМБГ/ЕМБС, е-маил адреса/мобилен телефонски број,
податоци за правниот основ на запишувањето, податоци за геодетскиот елаборат за инфраструктурниот објекти и податоци за инфраструктурниот објект. Во пријавата се наведува и видот на бараното запишување, како и начинот на кој подносителот на пријавата бара да
биде информиран за извршеното запишување/одбивање (по електронски пат, преку смс порака или е-маил
адреса).
(2) Доколку подносителот на пријавата не е носителот на правото на инфраструктурниот објект, туку некој од другите лица наведени во член 2 точка 23 од Законот за катастар на недвижности (во натамошниот
текст: Законот), тогаш во пријавата покрај податоците
за носителот на правото се пополнуваат и личните и
адресни податоци за подносителот на пријавата.
(3) Во пријавата се наведени и доказите и податоците кои Агенцијата ги прибавува по службена должност согласно со Законот за прибавување и размена на
докази и податоци по службена должност, како и назнака дали подосителот е согласен, односно дали ја овластува Агенцијата во негово име и за негова сметка да
ги користи податоците наведени во пријавата во постапка на прибавување на потребни докази и податоци од
други институции, по службена должност.
(4) Формата и содржината на образецот на пријавата за запишување на инфраструктурен објект е дадена
во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.
Прилози кон пријавата и доказ за платен
надоместок
Член 6
(1) Кон пријавата подносителот на пријавата, зависно од видот на запишувањето, доставува исправа за
правен основ, геодетски елаборат за инфраструктурен
објект и доказ за платен надоместок за запишувањето.
(2) Во случај на зголемен обем на поднесени пријави од ист подносител, начинот на плаќање на надоместокот за запишувањето може да се уреди со посебен
договор склучен помеѓу Агенцијата и подносителот на
пријавите.
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Прием на пријавата и потврда за прием
Член 7
(1) Пријавата поднесена по електронски пат или во
писмена форма, се прима на начин што се заведува во
електронскиот деловодник, од кој автоматски се доделува деловоден број и се издава потврда за прием на
пријавата.
(2) Потврдата од став (1) на овој член особено содржи податоци за времето на поднесување на пријавата,
видот на запишувањето, број под кој пријавата е заведена во електронскиот деловодник, податоци за поднесените прилози и други податоци.
(3) Формата и содржината на потврдата за прием на
пријавата од став (1) на овој член е дадена во прилог
број 2 кој е составен дел на овој правилник.
Редослед на постапување по пријавите
Член 8
(1) Пријавата се зема во постапка според времето
на приемот на пријавата, односно според времето на
нејзиното заведување во електронскиот деловодник.
(2) Кога се поднесени повеќе пријави за ист инфраструктурен објект, постапувањето се врши според
пријавата која е прво примена.
Заверка на геодетски елаборати
Член 9
(1) Геодетските елаборати доставени во прилог на
пријавата се заверуваат од страна на стручно лице од
геодетска насока при Агенцијата, откако ќе се утврди
дека при нивната изработка се користени податоци од
Геодетско катастарскиот информационен систем (во
натамошниот текст :ГКИС).
(2) Геодетските елаборати доставени во електронска форма се заверуваат на начин што во електронската
база на податоци се генерира електронски запис, односно известување потпишано со валиден сертификат
издаден од овластен издавач, со кое подносителот на
геодетскиот елаборат се известува дека е извршена/не е
извршена заверка.
(3) Геодетските елаборати доставени во писмена
форма се заверуваат на начин што се потпишуваат своерачно на насловната страна.
Список на промена
Член 10
(1) Запишувањето на инфраструктурните објекти се
врши во електронската база на податоци.
(2) За секое извршено запишување се изготвува
список на промена, која службеното лице кое го врши
запишувањето ја потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.
(3) За секое извршено запишување од став (1) на
овој член, во електронската база на податоци се регистрира дата и час кога е извршено запишувањето, број
на предметот по кој е извршено запишувањето, како и
лицето кое го извршило запишувањето.
(4) За сите извршени запишувања, на крајот на календарската година се формира книга на список на
промени во електронска форма, која се печати во
писмена форма.

(5) Формата и содржината на списокот на промена
од став (4) на овој член е дадена во прилог број 3 кој е
составен дел од овој правилник.
Одбивање на пријавата поради нецелосност
или некомплетност
Член 11
(1) Службеното лице од областа на правните науки
кое постапува по пријавата, издава потврда за одбивање на пријавата поради нецелосност, ако по извршениот увид во поднесената пријава утврди дека истата не
ги содржи податоците од член 5 став (1) на овој правилник.
(2) Службеното лице од став (1) на овој член издава потврда за одбивање поради некомплетност, ако по
извршениот увид во поднесената пријава и прилозите
утврди дека кон пријавата, зависно од видот на запишувањето, не се доставени прилозите од член 6 на овој
правилник.
(3) Потврда за одбивање поради некомплетност на
пријавата се издава и во случај кога стручното лице од
геодетска насока при заверката на геодетскиот елаборат ќе утврди дека не се користени податоци од ГКИС.
(4) Формата и содржината на образецот на потврдата за одбивање на пријавата за запишување на инфраструктурен објект поради нецелосност, односно некомплетност е дадена во прилог број 4 кој е составен
дел на овој правилник.
(5) Во образложението на потврдата од став (4) на
овој член се наведуваат и доказите и податоците доколку истите се прибавени по службена должност, како и
видот и висината на наплатениот надоместок за прибавените докази и податоци по службена должност.
Изземање по службена должност и по барање на
подносителот на пријавата
Член 12
(1) Во постапката на запишување на инфраструктурни објекти службеното лице кое е овластено да постапува по пријавата ќе се изземе од постапувањето во
случаите кога:
- е подносител на пријавата, сосопственик, полномошник или законски застапник на подносителот на
пријавата,
- со подносителот на пријавата, со застапникот или
со полномошникот на подносителот на пријавата е роднина по крв во права линија, а во странична линија заклучно до четврти степен, брачен другар или роднина
по брачниот другар заклучно до втор степен и тогаш
кога бракот престанал и
- со подносителот на пријавата, со застапникот или
со полномошникот на подносителот на пријавата е во
однос на старател, посвоител, посвоеник или хранител.
(2) Службеното лице е должно веднаш штом ќе дознае за постоење на некоја од причините за изземање
од став (1) на овој член да ја прекине понатамошната
работа и за тоа да го извести непосредно претпоставениот раководен државен службеник, со барање да биде
изземен од понатамошно постапување.
(3) Од причините наведени во став (1) на овој член
и подносителот на пријавата може да бара изземање на
службеното лице од постапувањето по пријавата.
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(4) Кон барањето за изземање, службеното лице,
односно подносителот на барањето за изземање, треба
да приложи докази од кои ќе се утврди постоењето на
причините за изземање.
Одлучување по барањето за изземање
Член 13
(1) За изземање на службеното лице одлучува
непосредно претпоставениот раководен државен службеник.
(2) По увидот во доказите за причините за изземање
на службеното лице, непосредно претпоставениот раководен државен службеник донесува потврда за изземање, односно потврда за одбивање на барањето за изземање.
Откажување од пријавата
Член 14
(1) Подносителот на пријавата може со барање да
се откаже од пријавата, до донесувањето на потврда/известување од страна на службеното лице. Во барањето
за откажување од пријавата подносителот на пријавата
не мора да ги наведува причините заради кои се откажува од пријавата.
(2) Службеното лице кое постапува по пријавата
донесува потврда за откажување од пријавата, која се
доставува до подносителот на барањето за откажување.
Кон потврдата за откажување, на подносителот на барањето му се враќаат прилозите доставени кон пријавата.
III. ВОСТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАР НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
Опфат на востановувањето на катастарот на
инфраструктурни објекти
Член 15
(1) Востановувањето на катастарот на инфраструктурни објекти опфаќа:
- прво запишување на правата на инфраструктурни
објекти,
- евидентирање на инфраструктурни објекти,
- предбележување на инфраструктурни објекти и
- запишување на промени на предбележаните инфраструктурни објекти.
(2) Првото запишување од став (1) алинеја 1 на овој
член го опфаќа запишувањето на правата на инфраструктурните објекти за кои кон пријавата за запишување покрај геодетски елаборат е доставен и правен основ за запишување согласно закон.
(3) Евидентирањето на инфраструктурни објекти
опфаќа евидентирање на инфраструктурни објекти во
случајот кога кон пријавата за запишување е приложен
геодетски елаборат, но не е приложен правен основ за
запишување и во случајот кога не постои соодветност
на податоците во смисол на одредбите од член 175 став
(3) од Законот.
(4) Предбележувањето на инфраструктурните објекти го опфаќа запишувањето на инфраструктурните
објекти кога се во фаза на градба, за кои кон пријавата
за запишување е доставено правосилно одобрение за
градење и основен проект заверен од надлежен орган.

(5) Спроведувањето на промени на предбележаните
инфраструктурни објекти го опфаќа запишувањето на
правото на залог (хипотека) и на правните дела сврзани
со прометот на предбележаното право на градење, како
и запишувањето на промените настанати во текот на
градбата кои се сврзани со одобрението за градење, со
лицата кои имаат право на градење, со деловите на
правото на градење, со основниот проект, како и другите промени кои се сврзани со градбата, за кои кон
пријавата се приложуваат исправите за правен основ со
кои се настанати промените.
Споредување на податоци
Член 16
По извршената заверка на геодетскиот елаборат од
член 9 на овој правилник, за целосните и комплетните
пријави за запишување на инфраструктурен објект
стручното лице од геодетска насока и службеното лице
од областа на правните науки вршат споредување на
податоците содржани во пријавата со податоците содржани во правниот основ и податоците прибрани со
премерот содржани во геодетскиот елаборат.
Прво запишување на инфраструктурен објект
Член 17
(1) Доколку при споредувањето од член 16 на овој
правилник се утврди соодветност на податоците во
смисол на член 175 став (3), односно подобност на
правните основи за запишување во смисол на член 176
од од Законот, стручното лице од геодетска насока за
техничките податоци содржани во геодетскиот елаборат, во електронска форма изготвува стручен наод и
составува предлог-список на промена, кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.
(2) Во случајот од став (1) на овој член, службеното
лице од областа на правните науки го дополнува/усогласува предлог-списокот на промена со податоци за
носителите на правата и за видот на правата и донесува
потврда за запишување на инфраструктурен објект.
Одобрената предлог список на промена и потврдата за
запишување ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач, со што запишувањето на
инфраструктурниот објект се спроведува во електронската база на податоци.
(3) Формата и содржината на образецот на потврдата за запишување/промена на инфраструктурен објект е дадена во прилог број 5 кој е составен дел од
овој правилник.
(4) Во образложението на потврдата од став (3) на
овој член се наведуваат податоците и доказите кои се
прибавени по службена должност, како и видот на наплатениот надоместок за прибавените докази и податоци по службена должност.
Евидентирање на инфраструктурен објект
Член 18
(1) Доколку при споредувањето од член 16 на овој
правилник се утврди дека не постои соодветност на податоците во смисол на одредбите од член 175 став (3)
од Законот или дека правниот основ не е подобен за запишување во смисол на одредбите од член 176 од Зако-
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нот, стручното лице од геодетска насока изготвува
стручен наод во кој ги наведува причините за несоодветноста.
(2) Во случајот од став (1) на овој член се врши евидентирање на инфраструктурниот објект во катастарот
на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на
недвижности.
(3) Евидентирање на инфраструктурен објект се
врши и кога кон пријавата не е приложена исправа за
правен основ, односно кога е приложен само геодетски
елаборат и доказ за платен надоместок за евидентирањето.
(4) За извршеното евидентирање од став (2) и став
(3) на овој член на подносителот на пријавата му се
доставува известување.
(5) Формата и содржината на образецот на известувањето од став (4) на овој член е дадена во прилог број
6 кој е составен дел на овој правилник.
Предбележување на инфраструктурен објект кога
е во фаза на градба
Член 19
(1) По пријава на органот надлежен за издавање на
правосилното одобрение за градење на инфраструктурен објект, се врши предбележување на правото на сопственост и подоблиците на правото на сопственост (сосопственост и заедничка сопственост) на инфраструктурен објект, кога е во фаза на градба.
(2) Кон пријавата од став (1) на овој член надлежниот орган доставува правосилно одобрение за градење, основен проект заверен од надлежен орган согласно со Законот за градење и доказ за платен надоместок за предбележувањето.
Податоци во листот за предбележување на
инфраструктурен објект
Член 20
(1) Предбележувањето на инфраструктурен објект
кога е во фаза на градба се запишува во листот за предбележување на инфраструктурен објект.
(2) Во листот за предбележување од став (1) на овој
член, податоците за лицата кои имаат право на градење
и за идеалните делови на правото на градење се преземаат од приложеното одобрение за градење, а податоците за инфраструктурниот објект кој е во фаза на
градба се преземаат од приложениот основен проект.
(3) Кога правото на градење во приложеното одобрение за градење е определено во реални делови на сите лица кои имаат право на градење, за секој реален
дел од инфраструктурниот објект се оформува посебен
лист за предбележување на инфраструктурен објект.
Спроведување на промени на предбележаните инфраструктурни објекти со запишување на право
на залог (хипотека) и на правни дела за промет на
предбележаното право
Член 21
(1) Во листот за предбележување на инфраструктурен објект, на име на лицата кои имаат право на градење, согласно со одобрението за градење, се прибележуваат податоци за правото на залог (хипотека) на
предбележаното право на сопственост на инфраструктурниот објект кога е во фаза на градба.
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(2) Прибележувањето на податоците за правото на
залог (хипотека) на предбележаното право на сопственост од став (1) на овој член се врши врз основа на
правни дела во форма на нотарски акт или во форма на
потврдена приватна исправа од нотар.
(3) Во листот за предбележување на инфраструктурен објект се прибележуваат и правните дела за промет
на предбележаното право на инфраструктурен објект
кога е во фаза на градба.
(4) Податоците за правото на залог (хипотека) на
предбележаното право на инфраструктурен објект и на
правните дела за промет на предбележаното право на
инфраструктурен објект кога се во фаза на градба, се
запишуваат посебно на секој дел од инфраструктурниот објект за кој што се однесуваат.
Спроведување на промени во текот на градбата
Член 22
Промените настанати во текот на градбата кои се
сврзани со одобрението за градење, со лицата кои имаат право на градење, со деловите на правото на градење, со основниот проект, како и другите промени
кои се сврзани со градбата, се запишуваат во листот за
предбележување на инфраструктурен објект по пријава
на органот надлежен за издавање на правосилното
одобрение за градење, кон која се приложуваат исправите за правен основ со кои се настанати промените,
како и доказ за платен надоместок за запишувањето.
Бришење на предбележаното право на
инфраструктурен објект
Член 23
За бришење на предбележаното право на инфраструктурен објект и за истовремено запишување право
на сопственост, надлежниот орган поднесува пријава
за запишување кон која се приложуваат исправите за
правен основ со кои се одобрува употребата на инфраструктурниот објект, согласно со одредбите од Законот
за градење, геодетски елаборат од извршениот премер
и доказ за платен надоместок за запишувањето.
IV.ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА
ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ
Опфат на одржување катастарот на
инфраструктурните објекти
Член 24
(1) Одржувањето на катастарот на инфраструктурни објекти опфаќа:
- запишување промени на инфраструктурните објекти и
- исправка на грешки.
(2) Запишувањето промени на инфраструктурните
објекти ги опфаќа промените на податоците за:
-инфраструктурните објекти (доградби, надградби,
отстранување на инфраструктурен објект),
-правата на инфраструктурните објекти (правото на
сопственост со подоблиците и другите стварни права –
право на службеност, право на хипотека, право на реален товар),
-носителите на правата на инфраструктурните објекти,
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- предбележувањата како условни укнижувања и
- прибележувањата сврзани со инфраструктурните
објекти.
(3) Во зависност од податоците од став (2) на овој
член кои се предмет на промена, запишувањето на промените се врши со или без геодетски елаборат.
(4) Исправката на грешки ги опфаќа грешките настанати при прибирањето и запишувањето на податоците за инфраструктурните објекти.
Споредување на податоци и запишување
на промени без геодетски елаборат
Член 25
(1) Податоците содржани во целосните и комплетни
пријави за запишување промени без геодетски елаборат, службеното лице ги споредува со податоците содржани во исправите за правниот основ и со податоците
за инфраструктурните објекти и носителите на правата
на истите запишани во катастарот на инфраструктурни
објекти.
(2) Ако при споредувањето се утврди дека постои
соодветност на податоците во смисол на одредбите од
член 175 став (4) од Законот и дека се исполнети условите за запишување на промена во катастарот на невдижностите содржани во член 176 од Законот, службеното лице изготвува список на промена која ја потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач, донесува потврда за запишување/ промена и променетите податоци ги внесува во електронската база на
податоци.
(3) Ако при споредувањето се утврди дека не постои соодветност на податоците во смисол на одредбите од член 175 став (4) од Законот или дека не се исполнети условите за запишување на промена на запишаниот инфраструктурен објект содржани во член 176
од Законот, службеното лице од областа на правните
науки донесува потврда за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастарот на инфраструктурни објекти поради несоодветност, односно неподобност на правите основи.
Споредување на податоци и запишување на
промени со геодетски елаборат
Член 26
(1) Споредувањето на податоците содржани во
пријавите за запишување на промени со податоците
содржани во исправите за правен основ, податоците
содржани во геодетскиот елаборат и податоците запишани во катастарот на инфраструктурни објекти го
врши стручно лице од геодетска насока и службено лице од областа на правните науки.
(2) Ако при споредувањето од став (1) на овој член
се утврди дека постои соодветност на податоците во
смисол на одредбите од член 175 став (4) од Законот и
дека се исполнети условите за запишување во катастарот на недвижностите содржани во член 176 од Законот, стручното лице од геодетска насока изготвува
стручен наод и составува предлог-список на промена,
кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од
овластен издавач.
(3) Во случајот од став (2) на овој член службеното
лице од областа на правните науки го дополнува/усогласува предлог-списокот на промена со податоци за

Бр. 64 - Стр. 27

носителите на правата и за видот на правата и донесува
потврда за запишување/ промена. Одобрената предлог
список на промена и потврдата за запишување на промена ги потпишува со валиден сертификат издаден од
овластен издавач, со што запишувањето на промената
се спроведува во катастарските планови и во електронската база на податоци.
(4) Ако при споредувањето се утврди дека не постои соодветност на податоците во смисол на одредбите од член 175 став (4) од Законот или дека не се исполнети условите за запишување во катастарот на инфраструктурни објекти содржани во член 176 од Законот, стручното лице од геодетска насока изготвува
стручен наод во кој ги наведува утврдените несоодветности, а службеното лице од областа на правните науки изготвува потврда за одбивање на пријавата за запишување на промена поради несоодветност.
(5) Формата и содржината на образецот на потврдата за одбивање на пријавата за пишување на промена
во катастарот на инфраструктурни објекти поради несоодветност, односно неподобност на правите основи
од член 25 став (3) на овој правилник и став (4) на овој
член е дадена во прилог број 7 кој е составен дел на
овој правилник.
(6) Во образложението на потврдите од став (3) и
став (4) од овој член се наведуваат и доказите и податоците доколку истите се прибавени по службена
должност, како и видот и висината на наплатениот надоместок за прибавените докази и податоци по службена должност.
Предбележување како условно укнижување
Член 27
(1) Во катастарот на инфраструктурни објекти се
предбележува, односно условно се укнижува стекнувањето или престанокот на правото на сопственост и на
подоблиците на правото на сопственост на инфраструктурниот објект.
(2) Предбележувањето од став (1) од овој член се
врши кога е поднесена пријава за запишување промена
во катастарот на инфраструктурни објекти, но не се исполнети правните претпоставки, односно условите за
запишување пропишани во член 176 од Законот и доколку основот за конечното укнижување не е достатно
застапен.
(3) Запишаното предбележување се брише и истовремено се укнижува правото на сопственост со доставување на доказ дека се исполнети правните претпоставки, односно условите за запишување.
(4) Предбележувањето се брише и кога не се исполнети правните претпоставки, односно условите за укнижување, по истекот на шест месеци од денот на извршеното предбележување. До истекот на наведениот
рок со извршеното предбележување обезбедено е
првенство на укнижувањето пред сите други запишувања доколку самото предбележување биде потврдено.
Прибележување
Член 28
(1) Во катастарот на инфраструктурни објекти се
врши прибележување на облигациони права и тоа: лизинг, договори за концесија, закуп и договорно право на
првенствено купување на инфраструктурниот објект.
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(2) Покрај облигационите права од став (1) на овој
член во катастарот на на инфраструктурни објекти се
прибележуваат и претходните и времените мерки кои
се од влијание за правата на инфраструктурниот објект,
фактите кои се од влијание на инфраструктурниот објект пропишани со одредбите од член 173 став (2) од
Законот, други факти кои се од значење за стекнување,
измена, престанок или пренос на правата на инфраструктурните објекти чие прибележување е предвидено
со друг закон, како и други права чие запишување е утврдено со друг закон.
Отстранување на грешки
Член 29
(1) При одржување на катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности
се отстрануваат грешките направени при прибирањето
и запишувањето/евидентирањето на податоците за инфраструктурните објекти, како и грешките што се однесуваат за правата и за носителите на правата на инфраструктурни објекти запишани при востановување и
одржување на катастарот на инфраструктурни објекти.
(2) Како грешки направени при прибирањето и запишувањето/евидентирањето на податоците за инфраструктурните објекти, се сметаат грешките кои настанале како резултат на грешки во пресметување на податоците за положбата на инфраструктурниот објект и податоците за карактеристичните параметри на инфраструктурниот објект, вклучувајќи ги и личните и адресни податоци за носителите на правата на инфраструктурните објекти.
(3) Грешките што се однесуваат на податоците за
правата и за носителите на правата на инфраструктурни објекти запишани при востановување и одржување
на катастарот на инфраструктурни објекти како дел од
катастарот на недвижности се отстрануваат, доколку
не се извршени промени при одржување на катастарот
на инфраструктурни објекти, што се утврдува со увид
во правниот основ за запишување.
(4) Отстранувањето, односно исправката на грешката од овој член се врши по пријава на странка за запишување на инфраструктурен објект и по службена
должност. Кога грешката се отстранува по службена
должност, се оформува предмет врз основа на службен
наод изготвен од страна на овластено лице.
Споредување на податоци и потврда за исправка
на грешка
Член 30
(1) Стручното лице од геодетска насока и службеното лице од областа на правните науки вршат споредување на податоците содржани во пријавата за запишување, односно исправка на грешка со податоците во
исправата за правниот основ, податоците запишани во
катастарот на инфраструктурни објекти и зависно од
видот на грешката со податоците содржани во геодетскиот елаборат.
(2) По извршеното споредување од став (1) на овој
член, доколку се утврди дека се работи за грешка во
смисол на одредбите од член 29 од овој правилник и
дека се исполнети условите за отстранување на утврдената грешка, стручното лице од геодетска насока
за техничките податоци содржани во геодетскиот ела-

17 април 2014

борат во електронска форма изготвува стручен наод и
составува предлог-список на промена, кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.
(3) Во случајот од став (2) на овој член службеното
лице од областа на правните науки го дополнува/усогласува предлог-списокот на промена со податоци за
носителите на правата и за видот на правата и донесува
потврда за исправка на грешка. Одобрената предлог
список на промена и потврдата за исправка на грешка
ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач, со што исправката на грешка се спроведува во катастарските планови и во електронската база на
податоци.
(4) Споредувањето на податоците за грешките за
чија исправка не е потребен геодетски елаборат го
врши службено лице кое доколку утврди дека се работи за грешка за која се исполнети условите за исправка
согласно со одредбите од член 29 од овој правилник,
изготвува предлог список на промена и потврда за исправка на грешка кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач, со што исправката
на грешка се спроведува во електронската база на податоци.
(5) Формата и содржината на образецот на потврдата за исправка на грешка во катастарот на инфраструктурни објекти по пријава на странка е дадена во прилог
број 8 кој е составен дел на овој правилник.
(6) Формата и содржината на образецот на потврдата за исправка на грешка во катастарот на инфраструктурни објекти по службена должност е дадена во прилог број 9 кој е составен дел на овој правилник.
Потврда за одбивање на пријавата за исправка
на грешка
Член 31
(1) Доколку при споредувањето на податоците од
член 30 став (1) и став (4) од овој правилник се утврди
дека не се работи за грешка во смисол на одредбите од
член 29 на овој правилник, службеното лице од областа
на правните науки донесува потврда за одбивање на
пријавата за исправка на грешка во катастарот на инфраструктурни објекти.
(2) Формата и содржината на образецот на потврдата за одбивање на пријавата за исправка на грешка во
катастарот на инфраструктурни објекти е дадена во
прилог број 10 кој е составен дел на овој правилник.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 32
(1) До создавањето на технички услови за ахивирање во електронска форма, пријавата и прилозите доставени во електронска форма се печатат и се ахивираат
во збирката на исправи во писмена форма.
(2) Скенирањето на пријавите и прилозите доставени во писмена форма ќе се врши по создавањето на
технички услови.
Член 33
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-7336/1
15 април 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.
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1961.
Врз основа на член 168 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Управниот

одбор

на

Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Член 2
Во членот 24 став (1) по алинејата 5 се додава нова
алинеја 6 која гласи:
„- изјава за идентификација“.
Во став (5) бројот 5 се заменува со бројот „4“.
Ставот (6) се менува и гласи:

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА

„Формата и содржината на изводот од став (1), алинеја 5 на овој член се дадени во прилог број 24 кој е
составен дел на овој правилник.“

БАРАЊЕТО/ПОТВРДАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА

„(7) Формата и содржината на изјавата за иденти-

НА БАРАЊЕТО/ПОТВРДАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ

фикација од став (1) алинеја 6 на овој член се дадени во

ОД ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/СПРОВЕДУ-

прилог број 14 кој е составен дел на Правилникот за

ВАЊЕ ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НАЕД-

премер на недвижности.“

ВИЖНОСТИТЕ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ СЕ ИЗДАВААТ НА ОБРАСЦИ ОД
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 3
Прилозите број 5, 6 и 14 се заменуваат со нови
прилози број 5, 6 и 14 кои се составен дел на овој правилник.

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето/потврдата за изземање на службено лице, формата и содржината на барањето/потврдата за откажување
од пријавата за запишување/спроведување промени во
катастарот на недвижностите, начинот на издавање, како и за формата и содржината на податоците кои се издаваат на обрасци од катастарот на недвижности
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
144/2013), по член 18 се додава нов наслов и нов член

Член 4
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на користење,
дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на
податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем и за начинот на издавање на податоци од
катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2011).

18-а кој гласи:
„Форма и содржина на Евидентен лист за инфраструктурен објект

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

Член 18-а

лика Македонија“.

Формата и содржината на образецот на Евидентниот лист за инфраструктурен објект од член 7, точка 12
на овој правилник се дадени во прилог број 15-а кој е
составен дел на овој правилник.“

Бр. 01-7337/1

Управен одбор,

15 април 2014 година

Претседател,

Скопје

Анета Јорданова, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1962.
Врз основа на член 59 став (3) алинеја 4 од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
АКТИВНИТЕ И ИНТЕЛЕГЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
И ПРОИЗВОДИ ШТО ДОАЃААТ
ВО КОНТАКТ СО
ХРАНАТА (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на активни и интелегентни материјали и производи, како специфична група на материјали
што доаѓаат во контакт со храната.
Член 2
Одредбите на овој правилник се применуваат и на
материјали и производи во кои се додадени интелегентни компоненти или каде се тие инкорпорирани.
Член 3
(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност на
храната и Правилникот за општите барања за безбедност
на материјалите
и производите што доаѓаат во контакт со
храната (1) се применуваат и во овој правилник.
(2) Одделни изрази употребени во овој правилник
го имаат следното значење:
1. „активни материјали и производи” се материјали
и производи кои се наменети да го продолжат рокот на
употреба или да ја подобрат состојбата на пакуваната
храна; тие содржат компоненти кои ослободуваат или
апсорбираат супстанции во или од пакуваната храна
или околината на храната.
2. „интелигентни материјали и производи” се материјали и производи кои ја следат состојбата на спакуваната храна или на околина што ја опкружува храната;
3. „компонента” е индивидуална супстанција или
комбинација на индивидуални супстанции кои ја предизвикуваат активната и/или интелигентната функција
на материјалот или производот, вклучувајќи ги производите од моменталната реакција на тие супстанции но
не ги вклучува пасивните делови, како што е материјалот кон кој се додаваат или во кој се инкорпорирани;
4. „функционална бариера” е бариера која се состои
од еден или повеќе слоеви од материјали што доаѓаат
во контакт со храната, со што се обезбедува дека крајниот материјал или производ е во согласност соодредбите на овој правилник како и со општите барања утврдени во член 6 од Правилникот за општите барања за
безбедност на материјалите
и производите што доаѓаат
во контакт со храната (1);
5. „активни материјали и производи кои ослободуваат” се оние активни материјали и производи кои се
направенитака што намерно вградените компоненти би
ослободиле супстанции во или врз пакуваната храна
илина околина што ја опкружува храната;
6. „ослободени активни супстанции” се супстанции
кои се наменети да бидат ослободени од активните материјали и производи кои ослободуваат активни супстанции во или врз пакуваната храна или на околина
што ја опкружува хранатаи притоа ја исполнува целта
во храната.
*

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ)
бр. 405/2009на Комисијата од 29 мај 2009 година за активните и
интелегентни производи и материјали што доаѓаат во контакт со
храната, CELEX број 32009R0405.
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Член 4
Активните и интелигентни материјали и производи
можат да се пласираат на пазарот само ако се:
(а) соодветни и ефективни за наменетата цел на
употреба;
(б) во согласност со општите барања за материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната
дадени во член 6 од Правилникот за општите барања за
безбедност на материјалите
и производите што доаѓаат
во контакт со храната (1);
(б) во согласност со посебните барања за активни
и интелигентни материјали и производи дадени во член
8 од Правилникот за општите барања за безбедност на
материјалите
и производите што доаѓаат во контакт со
храната (1);
(г) во согласност со барањата за означувањедадени
во член 19 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите
и производите што доаѓаат во
контакт со храната (1);
(д) во согласност со барањата од членот 6 на овој
правилник и да ги содржат податоците од член 7од
овој правилник и
(ѓ) во согласност со барањата за означување утврдени во членовите 7 и 8 од овој правилник.
Член 5
(1) Само супстанции кои се наведени во Листата на
супстанции може да се користат во активни и интелигентни материјали и производи.
(2) Листа на супстанции кои може да се користат во
активни и интелигентни материјали и производи
Агенцијата за храна и ветеринарство ја објавува на својата веб страна.
(3)Листата на супстанции ги содржи следните податоци:
(а) идентитетот на супстанцијата(те);
(б) функцијата на супстанцијата(те);
(в) референтен број;
(г) ако е потребно, условите за употреба на супстанцијата(те) или компонентата;
(д) ако е потребно, ограничувања и/или спецификации за употреба на супстанцијата(те);
(ѓ) ако е потребно, условите за употреба на материјалот или производство кој се додава или во кој се
вградува супстанцијата.
Член 6
Супстанциите кои ги сочинуваат компонентите на
активните и интелигентните материјали и производи,
потребно е да ги исполнуваат барањата од член 5 од
Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите
и производите што доаѓаат во контакт со храната (1) и каде што е применливо, исполнување на посебните барања за активни и интелегентни материјали
и производи утврдени во член 8 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите
и производите што доаѓаат во контакт со храната (1),за одредените услови за употреба на активниот или интелигентен материјал или производи.
Член 7
(1) За да може потрошувачот да ги идентификува
нејадливите делови, секогаш кога активните и интелигентните материјали и производи или нивните делови
ќе се сметаат или ќе бидат воочливи како јадливи, треба да бидат обележани со:
(а) зборовите “НЕ СЕ ЈАДЕ”; и
(б) секогаш кога е технички возможно, со симболот
даден во Прилог1 кој е составен дел од овој правилник.
(2) Информациите кои се бараат во став (1) од овој
член треба да бидат впечатливи, јасно читливи и неизбришливи. Се печатат со големина на фонт од најмалку
3 mm и се во согласност со барањата утврдени во член
19 од Правилникот за општите барања за безбедност на
материјалите и производите што доаѓаат во контакт со
храната.
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(3) Ослободените активни супстанции се сметаат за
состојки според одредбите
наПравилник за начинот на
означување на храната (2).
Член 8
(1) Во фазите на пуштање во промет, се до моментот на продавање до крајниот потрошувач, активните и
интелигентни материјали и производите, без разлика
дали се или не се во контакт со храната или компонентите кои се наменети за производство на овие материјали и производи или супстанциите кои се наменети за
производство на овие компоненти, треба да се придружени со изјава за усогласеност во согласност со член 9
од Правилникот за општите барања за безбедност на
материјалите
и производите што доаѓаат во контакт со
храната (1).
(2) Изјавата за усогласеност од став (1) од овој член
ја издава производителот или увозникот и ги содржи
информациите дадени во Прилог 2 кој е составен дел
од овој правилник.
Член 9
(1) Во фазите на производство, активните и интелигентни материјали и производите и компонентитекои
се наменети за производство на тие материјали и производи треба дасе придружени со писмена изјава за
усогласеност согласно Правилникот за општите барања
за безбедност на материјалите
и производите што доаѓаат во контакт со храната (1).
Изјавата за усогласеност од став 1 на овој член ја
издава операторот со храна, при што на барање на
Агенцијата за храна и ветеринарство операторот со
храна треба да и достави на увид документација со цел
да се потврди усогласеноста на производите и материјалите со барањата пропишани во овој правилник.
(2) Документацијата во прилог на изјавата за усогласеност од став 1 на овој член треба да содржи информации за погодноста и ефективноста на активниот или
интелигентниот материјал или производ, условите и
резултатите од тестирањето, пресметките или други
анализи и докази за безбедноста или аргументирањето
за усогласеност.
Член 10
Одредбите од овој правилник ќе престанат да важат
со денот на пристапувањето на Република Македонија
во Европската Унија.
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.
Број 02-1717/1
28 февруари 2014 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
Прилог 1

Симбол

Прилог 2
ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
Изјавата за усогласеностод член 8 на овој правилник ги содржи следниве информации:
1. идентитетот и адресата на правното лице која ја
издава изјавата за усогласеност;
2. идентитетот и адресата на правното лице кое ги
произведува или увезува активните и интелигентните материјали и производи, компонентите наменети за производство на тие материјали или производи или супстанциите наменети за производство на компонентите;
3. идентитетот на активните и интелигентните материјали и производи, компонентите наменети за производство на тие материјали или производи или супстанциите наменети за производство на компонентите;
4. датумот на изјавата;
5. потврда дека активниот или интелигентен материјал или производ е во согласност со соодветните барања утврдени со одредбите од овој правилник и одредбите од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите
и производите што доаѓаат во
контакт со храната (1).
6. соодветни информации поврзани со супстанциите кои ги сочинуваат компонентите, за кои има поставено одредени ограничувања кои се применливи за
храна и се во согласност со одредбите од овој правилник; каде што е соодветно одредување на критериуми
за чистота во согласност применливи за храна и името
и количината на супстанциите кои активната компонента ги испушта, за да се овозможи и стопанските
субјекти кои се надолу во веригата да бидат во согласност со овие барања.
7. адекватни информации за погодноста и ефективноста на активниот или интелигентниот материјал или
производ;
8. спецификации за употреба на компонентата, како
што се:
(а) група или групи материјали и производи кон кои
компонентата може да се додаде или соедини;
(б) условите на употреба, неопходни за постигнување на саканиот ефект.
9. спецификации за употребата на материјалот или
производот, како на пример:
(а) видот или видовите храна кои треба да дојдат во
контакт со него;
(б) времето и температурата за третирање и складирање при контакт со храната;
(в) соодносот на површината која влегува во контакт со храната и волуменот потребен за да се воспостави усогласеност со материјалот или производот;
10. кога се користи функционална бариера, потврда
дека активниот или интелигентниот материјал или производ е во согласност со одредбите одовој правилник.
Изјавата за усогласеностовозможува лесна идентификација на активните и интелигентни материјали и
производи, компонентите или супстанцијата за која се
издава и се обновува ако значајни промени во производството доведуваат до промени во миграцијата или
ако се достапни нови научни информации.
_________________
1
Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите
и производите што доаѓаат во контакт со храната е усогласен со
член 1 (2) од Регулативата (ЕЗ) бр. 1935/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 27 октомври 2004 година за материјалите
и производите наменети да дојдат во контакт со храната, број
32004R1935, Регулативата (ЕЗ) бр. 2023/2006 на Европската Комисија од 22 декември 2006 година за добра производна пракса за
материјали и производи од пластика наменети да дојдат во контакт со храна и Регулативата бр. 282/2008 од 28 март 2008 година
за рециклирани пластични материјали и предмети одредени да
стапат во контакт со храна и за изменување на Регулативата (ЕЗ)
бр. 2023/2006.
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2

Правилникот за начинот на означување на храната („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 118/05) е усогласен со Директивата 1987/250/ЕЕЗ на Комисијата од 15 април 1987 година
за индикација на јачината на алкохол по волумен при означување
на алкохолните пијалоци за продажба на крајниот потрошувач
(CELEX број 31987L0250), Директивата 1989/396/ЕЕЗ на Советот
од 14 јуни 1989 година за индикатори или маркери за идентификација на сериите (лотови) на прехранбени производи на кои што
се однесуваат (CELEX број 31989L0396), Директивата
1990/496/ЕК на Комисијата од 24 септември 1990 година за означување на нутритивните својства на храната (CELEX број
31990L0496), Регулативата 1991/2092/ЕЕЗ на Советот од 24 јуни
1991 година за органско производство на земјоделски проидзводи
и индикациите што при тоа се однесуваат на земјоделските производи и прехранбените производи (CELEX број 31991R2092),
Директивата 1994/35/ЕК на Европскиот Парламент и Советот од
30 јуни 1994 година за засладувачишто се користат во прехранбените производи (CELEX број 31994L0035), Директивата
1994/54/ЕК на Комисијата од 18 ноември 1994 година за задолжителна индикација на означувањето на оддделни, конкретни прехранбени производи, различни од оние предвидени во Директивата 79/112/ЕЕЗ (CELEX број 31994L054), Директивата 2000/13/ЕК
на Европскиот Парламент и на Советот од 20 март 2000 година за
приближување на законите на земјите-членки за означување, презентација и рекламирање на храната (CELEX број 32000L0013),
Директивата 2002/67/ЕК на Комисијата од 18 јули 2002 година за
означување на прехранбени производи што содржат кинин и
прехранбени производи што содржаткофеин (CELEXброј
32002L0067), Регулативата 2003/1829/ЕК на Европскиот Парламент и Советот од 22 септември 2003 година за генетски модифицирана храна и добиточна храна (CELEXброј 32003R1829).
_____________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1963.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање
на лиценца за производство на електрична енергија, на
седницата одржана на 16.04.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак
бр.30 Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска „Сончева електроцентрала 1745/1“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-22/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 169.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6789080
5. Единствен даночен број – 4058012513294
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева
електроцентрала 1745/1“ на КП 1515/19, КО Горно
Соње, Општина Сопиште.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото
учество на пазарот на електрична енергија.
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Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева електроцентрала 1745/1“ со планирана моќност 49,92 kW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 000;
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3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - согласно решението за
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 25 години,
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 208 x 240 W
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Canadian Solar тип CS6P – 240
M;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 240 W
- Напон на модул: 29.9 V
- Струја на модул: 8.03 A
- Вкупна инсталирана моќност: 49,92 кW
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Solar Lake 12000 TL, China;
- Номинални податоци на инвертор
- Макс. DC моќност при cos φ =1
13800 W
- Макс. АC моќност
12000 W
- Максимална моќнoст на инвертор: 4 x 1200 W
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450
kWh/m2;
8. Очекувано годишно производство на електрична
енергија – 72 500 kWh.
______________
1964.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање
на лиценца за производство на електрична енергија, на
седницата одржана на 16.4.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак
бр.30 Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.

Бр. 64 - Стр. 65

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-23/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 166.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6789080
5. Единствен даночен број – 4058012513294
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева
електроцентрала 1745/2“ на КП 1515/28, КО Горно
Соње, Општина Сопиште.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото
учество на пазарот на електрична енергија.
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Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
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- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
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Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева електроцентрала 1745/2“ со планирана моќност 49,92 kW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - согласно решението за
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 25 години,
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 208 x 240 W
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Canadian Solar тип CS6P – 240
M;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 240 W
- Напон на модул: 29.9 V
- Струја на модул: 8.03 A
- Вкупна инсталирана моќност: 49,92 кW
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Solar Lake 12000 TL, China;
- Номинални податоци на инвертор:
- Макс. DC моќност при cos φ =1
13800 W
- Макс. АC моќност
12000 W
- Максимална моќнoст на инвертор:
4 x 1200 W
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450
kWh/m2;
8. Очекувано годишно производство на електрична
енергија – 72 500 kWh.
____________
1965.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање
на лиценца за производство на електрична енергија, на
седницата одржана на 16.04.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак
бр.30 Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина
Сопиште.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
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вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-24/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 168.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6789080
5. Единствен даночен број – 4058012513294
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева
електроцентрала 1745/3“ на КП 1523/1, КО Горно
Соње, Општина Сопиште.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
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12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Скопје , со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото
учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;

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

18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева електроцентрала 1745/3“ со планирана моќност 49,92 kW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - согласно решението за
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 25 години,
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 208 x 240 W
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Canadian Solar тип CS6P – 240
M;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 240 W
- Напон на модул: 29.9 V
- Струја на модул: 8.03 A
- Вкупна инсталирана моќност: 49,92 кW
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Solar Lake 12000 TL, China;
- Номинални податоци на инвертор:
- Макс. DC моќност при cos φ =1
13800 W
- Макс. АC моќност
12000 W
- Максимална моќнoст на инвертор:
4 x 1200 W
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450
kWh/m2;
8. Очекувано годишно производство на електрична
енергија – 72 500 kWh.
______________
1966.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање
на лиценца за производство на електрична енергија, на
седницата одржана на 16.04.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак
бр.30 Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска „Сончева електроцентрала 1745/7“.

Бр. 64 - Стр. 69

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општина
Сопиште.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-25/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 167.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6789080
5. Единствен даночен број – 4058012513294
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева
електроцентрала 1745/7“ на КП 1529/1, КО Горно
Соње, Општина Сопиште.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

Стр. 70 - Бр. 64

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото
учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
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Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
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19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева електроцентрала 1745/7“ со планирана моќност 49,92 kW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - согласно решението за
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 25 години,
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 208 x 240 W
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Canadian Solar тип CS6P – 240
M;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 240 W
- Напон на модул: 29.9 V
- Струја на модул: 8.03 A
- Вкупна инсталирана моќност: 49,92 кW
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Solar Lake 12000 TL, China;
- Номинални податоци на инвертор:
- Макс. DC моќност при cos φ =1
13800 W
- Макс. АC моќност
12000 W
- Максимална моќнoст на инвертор:
4 x 1200 W
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450
kWh/m2;
8. Очекувано годишно производство на електрична
енергија – 72 500 kWh.
____________
1967.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање
на лиценца за производство на електрична енергија, на
седницата одржана на 16.04.2014 година, донесе

Бр. 64 - Стр. 71

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак
бр.30 Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општина
Сопиште.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-26/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 170.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6789080
5. Единствен даночен број – 4058012513294
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева
електроцентрала 1745/8“ на КП 1529/2, КО Горно
Соње, Општина Сопиште.
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10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото
учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени
во согласност со важечката законска регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на
објектите и опремата за вршење на енергетска
дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап
во објектите, деловните простории, простори, 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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева електроцентрала 1745/8“ со планирана моќност 49,92 kW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - согласно решението за
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 25 години,
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 208 x 240 W
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Canadian Solar тип CS6P – 240 M;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 240 W
- Напон на модул: 29.9 V
- Струја на модул: 8.03 A
- Вкупна инсталирана моќност: 49,92 кW
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Solar Lake 12000 TL, China;
- Номинални податоци на инвертор:
- Макс. DC моќност при cos φ =1
13800 W
- Макс. АC моќност
12000 W
- Максимална моќнoст на инвертор:
4 x 1200 W
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450
kWh/m2;
8. Очекувано годишно производство на електрична
енергија – 72 500 kWh.
_____________
1968.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање
на лиценца за производство на електрична енергија, на
седницата одржана на 16.04.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак
бр.30 Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска „Сончева електроцентрала 1782“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 1524, 1525, 1523/2, КО Горно
Соње, Општина Сопиште.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-27/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 171.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6789080
5. Единствен даночен број – 4058012513294
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева
електроцентрала 1782“ на КП бр.1524, 1525, 1523/2,
КО Горно Соње, Општина Сопиште.
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10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото
учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап
во објектите, деловните простории, простори, 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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева електроцентрала 1782“ со планирана моќност 124,8 kW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - согласно решението за
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 25 години,
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 520 x 240 W
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Canadian Solar тип CS6P – 240 M;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 240 W
- Напон на модул: 29.9 V
- Струја на модул: 8.03 A
- Вкупна инсталирана моќност: 124,8 kW
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Solar Lake 12000 TL, China;
- Номинални податоци на инвертор:
- Макс. DC моќност при cos φ =1
13800 W
- Макс. АC моќност
12000 W
- Максимална моќнoст на инвертор:
4 x 1200 W
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450
kWh/m2;
8. Очекувано годишно производство на електрична
енергија – 181.250 kWh.
___________
1969.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Енергетска Финансиска Групација АД Софија – Подружница Скопје, Република Македонија, за издавање на лиценца за снабдување со електрична енергија, на седницата одржана на 15.04.2014
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Енергетска Финансиска Групација АД Софија
– Подружница Скопје РМ, со седиште на ул. Васил
Ѓоргов бр. 28-3/24 Скопје, му се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност снабдување со
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-29/14
15 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Енергетска Финансиска Групација АД Софија –
Подружница Скопје, Република Македонија, ул. Васил
Ѓоргов бр. 28-3/24 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
15.04.2014 година
4. Датум на важење на лиценцата
15.04.2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 176.11.1/14
6. Број на деловниот субјект – 6674631
7. Единствен даночен број – 4080011519243
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на
целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласнокупопродажните договори;
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на
своите потрошувачи
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот;
- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени
со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на електрична
енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните
правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија ра-бо¬ти во согласност со законите, другите прописи и општи акти на
Република Македо¬ни¬ја, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична
енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и
здравјето на луѓето и заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите;
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
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- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да до-ставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори,
според напонското ниво на приклучок и категоријата
на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се
составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;
- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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1970.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за трговија,производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.04.2014
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија,производство и услуги
АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.
Неврокопска бр.2А/10 Скопје му се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
„АРЕСЕ 1“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 1226/11, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-30/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
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 трговија,производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје , со седиште на ул.
Неврокопска бр.2А/10 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 175.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6535046
5. Единствен даночен број – 4058009502982

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „АРЕСЕ
1“ на КП бр. 1226/11 КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за трговија,производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје , со седиште на ул.Неврокопска 2А/10 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на
лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
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13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „АРЕСЕ
1“ со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
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- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.316 kWh – годишно
____________
1971.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за трговија на големо и мало и
инженеринг услуги ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО увоз-извоз
Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана
на 16.4.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРОЛАБ
ДОО увоз-извоз
Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр. 10/1-13
Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW “.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 2518/1, КО Илинден, Општина
Илинден.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-31/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
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 трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со
седиште на ул. Руди Чајавец бр. 10/1-13 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 165.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 5246822
5. Единствен даночен број – 4030998353131
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ ФВЕЦ
45 kW “ на КП бр. 2518/1 во КО Илинден, Општина
Илинден.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги
ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на
ул. Руди Чајавец бр. 10/1-13 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на
пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
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- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотонапонска електроцентрала – „ ФВЕЦ
45 kW “;

17 април 2014

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25
000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа - Согласно Решение за согласност за
приклучување издадено од ЕВН Македонија АД
Скопје;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
– 45 години,
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 252 x 180 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – STP 180 S-24/AC, Suntech
Power;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 180 Wp,
- Напон на модул: 36 V,
- Струја на модул: 5 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 45,36 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор –SMC 7000 HV, SMA Solar Technology AG;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 220 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1380
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
64 MWh – годишно
_____________
1972.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за трговија производство и услуги СЦГ 1- ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана
на 16.04.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија производство и услуги
СЦГ 1- ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со
седиште на улица 4 бр.28 Кучевиште, Чучер-Сандево,
Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали „Кира” и “Кира 2“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонски електроцентрали
лоцирани на КП бр. 1226/47 во КО Демир Капија, Општина Демир Капија и КП бр. 1226/37 во КО Демир
Капија, Општина Демир Капија.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе достави извештаи за извршени технички
прегледи од надзорни инженери со кои овие енергетски објекти ќе се стават во употреба.
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4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-34/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
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 трговија производство и услуги СЦГ
1- ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево , со седиште на улица 4 бр.28 Кучевиште, Чучер-Сандево,
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 173.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6757065
5. Единствен даночен број – 4085012500688
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонски електроцентрали, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонски електроцентрали „Кира“
на КП бр. 1226/37 КО Демир Капија, Општина Демир
Капија и „Кира2“ на КП бр. 1226/47 КО Демир Капија,
Општина Демир Капија.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
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12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за трговија производство и услуги СЦГ 1- ЗОРАН
ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево , со седиште на
улица 4 бр.28 Кучевиште, Чучер-Сандево, Скопје, (во
понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
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3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – КИРА со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1160
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.3 MWh – годишно
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – и КИРА 2 со
планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
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- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1160
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.3 MWh – годишно.
__________
1973.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за трговија производство и услуги СЦГ 2- ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер
Сандево, до Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.04.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија производство и услуги
СЦГ 2- ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево ,
со седиште на улица 4 бр.24 Кучевиште, Чучер-Сандево, Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонски електроцентрали „ДА-МА”, “ДА-МА 2“
и “ДА-МА3“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонски електроцентрали
лоцирани на КП бр. 1226/36 во КО Демир Капија, Општина Демир Капија и КП бр. 1226/46 во КО Демир
Капија, Општина Демир Капија, и КП бр. 1226/45 во
КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе достави извештаи за извршени технички
прегледи од надзорни инженери со кој овие енергетски
објекти ќе се стават во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-35/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
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 трговија производство и услуги СЦГ
2- ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево , со
седиште на улица 4 бр.24 Кучевиште, Чучер-Сандево,
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 174.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6763863
5. Единствен даночен број – 4085012500696
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонски електроцентрали, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонски електроцентрали „ДАМА“ на КП. бр.1226/36, КО Демир Капија, Општина
Демир Капија, „ДА-МА 2“ на КП. бр.1226/46, КО Демир Капија, Општина Демир Капија и „ДА-МА 3” на
КП. бр.1226/45, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за трговија производство и услуги СЦГ 2- ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево , со седиште
на улица 4 бр.24 Кучевиште, Чучер-Сандево, Скопје,
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
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- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
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Прилог 2
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ДА-МА со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1160
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.3 MWh – годишно
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ДА-МА 2 со
планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
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- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1160
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.3 MWh – годишно.
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ДА-МА 3 со
планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1160
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.3 MWh – годишно.
____________
1974.
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, 79/13), како и член 28 од Правилникот
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по
барањето на Друштвото за инженеринг,маркетинг и
консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, до
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, за издавање на лиценца за производство
на електрична енергија, на седницата одржана на
16.4.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за инженеринг,маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. Леринска бр.48/А Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала ГЕНЧЕВ“.
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2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
лоцирана на КП бр. 1226/14, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе 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 одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-36/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
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 инженеринг,маркетинг и консалтинг
ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на
ул. Леринска бр.48/А Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 172.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 4123743
5. Единствен даночен број – 4030989115570
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева
електроцентрала ГЕНЧЕВ“ на КП бр. 1226/14 КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
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11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за инженеринг,маркетинг и консалтинг ИНГМАРК
Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул.Леринска
48/А Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична
енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
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;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
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Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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 работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
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 технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
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19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „Генчев“
со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.316 kWh – годишно
____________
1975.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги
ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање
на лиценца за снабдување со електрична енергија, на
седницата одржана на 15.4.2014 година, донесе
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О Д Л У КА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги ПРОЕНЕРЏИ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Мито Хаџивасилев -Јасмин бр. 36-3/3 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со
електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност снабдување со
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-37/14
15 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија и услуги ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Мито Хаџивасилев -Јасмин
бр. 36-3/3 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
15.04.2014 година
4. Датум на важење на лиценцата
15.04.2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 177.11.1/14
6. Број на деловниот субјект – 6808328
7. Единствен даночен број – 4080012530739
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на
целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласнокупопродажните договори;
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на
своите потрошувачи
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот;
- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени
со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на електрична
енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните
правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат
на вршење на дејноста трговија со електрична енергија,
заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите,
заштита на животната средина, животот и здравјето на
луѓето и заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите;
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
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- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14 Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори,
според напонското ниво на приклучок и категоријата
на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се
составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;
- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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1976.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР
ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на
15.04.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4
Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија во мала
хидроелектрана МХЕ „Бистрица 97 “.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 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 одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-42/14
15 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, дистрибуција и трговија
со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ
Скопје, ул. Пролетерска бр.4 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
15.04.2014 година
4. Датум до кога важи лиценцата
15.04.2049 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 178.01.1/14
6. Број на деловниот субјект – 6754732
7. Единствен даночен број – 4044012505916
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бистрица
97“ на КП 12/2, 12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 3915/5,
3915/6, 3915/7 и 3916/2 КОТеарце – Вон гардски реон,
ИЛ 54119, Општина Теарце.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките,
лановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
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ност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила 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 евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
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Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 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 согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- 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 реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БИСТРИЦА 97
- број на производни единици (агрегати):.........еден
- проценет животен век..............................40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип Пелтон со вертикално вратило
- производител ......................................... ZECO,
Vicenza, Italy
- нето пад ..................................................182,97 m
- номинален проток...................................1,517 m3/s
- број на вртежи........................................ 600 min-1
- максимална моќност...............................2.453 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип - трофазен синхрон генератор
- вратило вертикално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител:........................... ASTICOGEN, Italy
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- номинална привидна моќност..................3.340 kVA
- номинална активна моќност................2.672 kW
- број на вртежи.........................................600 min-1
- cosφ……………………………………….............0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип .........................................................трофазен сув
- производител: ................................................Siemens
- преносен однос.....................................6,3/20 kV/kV
- моќност..................................................3.500 kVA
- фреквенција.......................................................50 Hz
____________
1977.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17,
став 1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Јавното
претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, за користење на повластена тарифа на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија,
на седницата одржана на ден 16.4.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Јавното претпријатие за водоснабдување
СТУДЕНЧИЦА Кичево, со седиште на ул. Булевар Ослободување, бр. 60 А/1-1, Кичево, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија
произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“ со инсталирана моќност од 480 kW и со локација на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“, КП. бр.840, KО Јаровец, Општина Кичево.
2. Податоци за носителот на оваа одлука:
- назив и седиште: Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, со седиште на ул. Булевар Ослободување, бр.60 А/1-1, Кичево;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-110;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“;
- податоци за локација на електроцентралата: на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“,
КП. бр. 840, КО Јаровец, Општина Кичево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 480 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.430.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“, УП1 бр.08-50/13 од 27.5.2013 година, односно се
одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:
Блок

Kоличинa на испорачана електрична енергија
по блокови (kWh)

I
II
III
IV
V

≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена тарифа
за испорачаната електрична енергија по
блокови (€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50
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- период на користење на повластените тарифи: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-45/14
16 април 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1978.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92
ДООЕЛ Кочани, за користење на повластена тарифа на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија, на седницата одржана на ден 16.4.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.
„Крижевска“ бр. бб, Кочани, му се одобрува користење
на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 1“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр.16724/87, КО Кочани, Општина Кочани.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Крижевска“ бр. бб, Кочани
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-166
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 1“
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.16724/87, КО Кочани, Општина Кочани
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5
kW (198 панели со моќност на панел од 250 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 66.400 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92
Кочани 1“, УП1 бр. 08-124/13 од 29.7.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92
Кочани 1“, се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-47/14
16 април 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1979.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр.16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична
енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 16.4.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.
„Крижевска“ бб, Кочани, му се одобрува користење на
повластена тарифа на електрична енергија произведена
од фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани
2“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на
КП.бр.16724/83, КО Кочани, Општина Кочани.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Крижевска“ бб, Кочани;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-167;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 2“;
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.16724/83, КО Кочани, Општина Кочани;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5
kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 66.400 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот
производител: повластена тарифа која што важела на денот
на донесување на решението за стекнување на привремен
статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 2“, УП1 бр. 08125/13 од 29.7.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 2“, се одобрува користење на
повластена тарифа од 12 €¢/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-49/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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1980.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото
за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија, на седницата одржана
на ден 16.4.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Рилски Конгрес“ бр. 99, Скопје,
му се одобрува користење на повластена тарифа на
електрична енергија произведена од фотонапонската
електроцентрала „МОРАНЕ“ со инсталирана моќност
од 49,68 kW и со локација на КП1387/5 и КП 1386/4,
КО Морани, во м.в. Трлиште, Општина Студеничани.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Рилски Конгрес“ бр.
99, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-65;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МОРАНЕ“;
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП1387/5 и КП 1386/4, КО Морани, во м.в. Трлиште,
Општина Студеничани;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68
kW (207 панели со моќност на панел од 240 W);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 70.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за фотонапонската електроцентрала „МОРАНЕ“, УП1 бр. 08-111/12 од 16.4.2013 година, односно
во зависност од инсталираната моќност и локацијата на
фотонапонската електроцентрала „МОРАНЕ“, се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €¢/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-51/14
16 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1981.
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,
136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014) 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, 13/12 и 90/12), постапувајќи по
Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛСкопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за април 2014 година, на седницата одржана
на 15 април 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ ОД 2014 ГОДИНА
Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како
вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на
природниот гас за месец април од 2014 година, се утврдува да изнесува 23,1198 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 фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,8240 ден/nm3 и цена за услугата
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно
приклучени на системот за пренос на природен гас во
износ од 0,2958 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 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот 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 април 2014 година во кој не е
содржан данокот на додадена вредност изнесува
24,5840 ден/nm3.
Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец април од
2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува
4,4251 ден/nm3.
Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став
4 и 5 на овој член, за месец април од 2014 година изнесува 29,0091 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 44,9000 денари за еден САД долар,
за месец март од 2014 година, согласно заклучницата
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 објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 08-53/14
15 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

17 април 2014

1982.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член
17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“,
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на
Јавното претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, за издавање на решение за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на
седницата одржана на ден 16.4.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Јавното претпријатие за водоснабдување
СТУДЕНЧИЦА Кичево, со седиште на ул. Булевар
Ослободување, бр.60 А/1-1, Кичево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ
„ДОБРЕНОЕЦ“ со инсталирана моќност од 480 kW и
со локација на регионалниот водоснабдителен систем
„Студенчица“, КП.бр.840, КО Јаровец, Општина
Кичево.
2. Податоци за носителот на ова решение:
- назив и седиште: Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, со седиште на ул. Булевар Ослободување, бр.60 А/1-1, Кичево;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-110;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“;
- податоци за локација на електроцентралата: на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“,
КП. бр. 840, КО Јаровец, Општина Кичево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 480 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.430.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
16.4.2034 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го
одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-44/14
16 април 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1983.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17,
став 1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92
ДООЕЛ Кочани, за издавање на решение за стекнување
на статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија,
на седницата одржана на ден 16.4.2014 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.
„Крижевска“ бр. бб, Кочани, му се издава решение за
стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕВР
92 Кочани 1“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со
локација на КП.бр.16724/87, КО Кочани, Општина Кочани.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Крижевска“ бр. бб, Кочани;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-166;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 1“;
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.16724/87, КО Кочани, Општина Кочани;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5
kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 66.400 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
16.4.2029 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-46/14
16 април 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1984.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17,
став 1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12,
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92
ДООЕЛ Кочани, за издавање на решение за стекнување
на статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија,
на седницата одржана на ден 16.4.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.
„Крижевска“ бр. бб, Кочани, му се издава решение за
стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕВР
92 Кочани 2“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со
локација на КП.бр.16724/83, КО Кочани, Општина Кочани.
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2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. Крижевска бр. бб, Кочани;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-167;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 2“;
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.16724/83, КО Кочани, Општина Кочани;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5
kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 66.400 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
16.4.2029 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-48/14
16 април 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1985.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17,
став 1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото
за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
16.4.2014 година, донесе

17 април 2014

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Рилски Конгрес“ бр. 99, Скопје,
му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „МОРАНЕ“ со инсталирана
моќност од 49,68 kW и со локација на КП1387/5 и КП
1386/4, КО Морани, во м.в. Трлиште, Општина Студеничани.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Рилски Конгрес бр. 99,
Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-65;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МОРАНЕ“;
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП1387/5 и КП 1386/4, КО Морани, во м.в. Трлиште,
Општина Студеничани;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68
kW (207 панели со моќност на панел од 240 W);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 70.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
16.4.2029 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-50/14
16 април 2014 година
Скопје
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