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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

36. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
155/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 148/18 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со 
член 2 од Законот за задолжување на Република Се-
верна Македонија со заем кај Меѓународната банка за 
обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем 
за финансирање на Проектот за поврзување на локал-
ни патишта („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.261/19), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 
2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА АЛОЦИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОГОВО-
РОТ ЗА ЗАЕМ ЗА „ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА  

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се алоцираат дел од средствата од 

заемот за Проектот за поврзување на локални патишта 
во износ од 62.800.000,00 ЕВРА, обезбедени од Меѓу-
народната банка за обнова и развој – Светска Банка 
согласно Договорот за заем за Проектот за поврзување 
на локални патишта, а се наменети за градежни работи 
во општините и општините во градот Скопје со исклу-
чок на Град Скопје, за рехабилитација, реконструкција 
и надградба на локални патишта и улици, вклучувајќи 
дополнителни работи, надзор над градежните работи и 
проектирање.  

Овие средства се дел од вкупниот износ утврден со 
Договорот за заем за Проектот за поврзување на локал-
ни патишта, кој изнесува 70.000.000,00 ЕВРА.  

Табеларен преглед на алокации на средства по оп-
штини за Проект за поврзување на локални патишта: 

 

Бр. 

ОПШТИНА Износ на средства 

алоцирани по 

општини во ЕВРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(вклучува 

градежни работи, 

дополнителни 

работи, надзор и 

проектирање) 

1 АРАЧИНОВО 554,858.00 

2 БЕРОВО 738,908.00 

3 БИТОЛА 1,426,263.00 

4 БОГДАНЦИ 598,790.00 

5 БОГОВИЊЕ 721,875.00 

6 БОСИЛОВО 673,554.00 

7 БРВЕНИЦА 657,291.00 

8 ВАЛАНДОВО 727,815.00 

9 ВАСИЛЕВО 671,417.00 

10 ВЕВЧАНИ 541,313.00 

11 
ВЕЛЕС 

1,199,789.00 

12 ВИНИЦА 799,150.00 

13 ВРАПЧИШТЕ 711,035.00 

14 ГЕВГЕЛИЈА 824,026.00 

15 ГОСТИВАР 1,156,537.00 

16 ГРАДСКО 620,023.00 

17 ДЕБАР 697,021.00 

18 ДЕБАРЦА 676,642.00 

19 ДЕЛЧЕВО 791,485.00 

20 ДЕМИР КАПИЈА 630,660.00 

21 ДЕМИР ХИСАР 701,349.00 

22 ДОЈРАН 585,874.00 

23 ДОЛНЕНИ 707,552.00 

24 ЖЕЛИНО 742,449.00 

25 ЗЕЛЕНИКОВО 570,002.00 

26 ЗРНОВЦИ 544,132.00 

27 ИЛИНДЕН 614,530.00 

28 ЈЕГУНОВЦЕ 656,262.00 

29 КАВАДАРЦИ 1,133,220.00 

30 КАРБИНЦИ 669,921.00 

31 КИЧЕВО 1,232,449.00 

32 КОНЧЕ 601,847.00 

33 КОЧАНИ 980,472.00 

34 КРАТОВО 850,316.00 

35 КРИВА ПАЛАНКА 1,001,756.00 

36 КРИВОГАШТАНИ 577,572.00 

37 КРУШЕВО 621,325.00 

38 КУМАНОВО 1,997,055.00 

39 ЛИПКОВО 951,189.00 

40 ЛОЗОВО 584,534.00 

41 МАВРОВО И РОСТУШЕ 831,470.00 

42 МАКЕДОНСКИ БРОД 803,804.00 

43 

МАКЕДОНСКА 

КАМЕНИЦА 630,518.00 

44 МОГИЛА 619,924.00 

45 НЕГОТИНО 813,938.00 

46 НОВАЦИ 684,520.00 

47 НОВО СЕЛО 665,965.00 

48 ОХРИД 1,091,752.00 

49 ПЕТРОВЕЦ 593,972.00 

50 ПЕХЧЕВО 601,729.00 

51 ПЛАСНИЦА 547,633.00 
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52 
ПРИЛЕП 

1,282,393.00 

53 ПРОБИШТИП 817,047.00 

54 РАДОВИШ 893,092.00 

55 РАНКОВЦЕ 689,350.00 

56 РЕСЕН 773,980.00 

57 РОСОМАН 588,542.00 

58 СТАРО НАГОРИЧАНЕ 845,728.00 

59 СВЕТИ НИКОЛЕ 851,023.00 

60 СОПИШТЕ 582,377.00 

61 СТРУГА 1,157,019.00 

62 СТРУМИЦА 1,040,127.00 

63 СТУДЕНИЧАНИ 633,192.00 

64 ТЕАРЦЕ 682,618.00 

65 ТЕТОВО 1,091,428.00 

66 ЦЕНТАР ЖУПА 613,504.00 

67 ЧАШКА 812,503.00 

68 ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО 627,967.00 

69 ЧУЧЕР САНДЕВО 586,229.00 

70 ШТИП 1,191,259.00 

71 АЕРОДРОМ 819,004.00 

72 БУТЕЛ 689,990.00 

73 ГАЗИ БАБА 851,048.00 

74 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 691,369.00 

75 КАРПОШ 809,652.00 

76 КИСЕЛА ВОДА 775,226.00 

77 САРАЈ 697,191.00 

78 ЦЕНТАР 825,917.00 

79 ЧАИР 689,960.00 

80 ШУТО ОРИЗАРИ 563,779.00 

  Вкупно во ЕВРА 62,800,000.00 
 

Член 2 

Алоцираните средства по општините и општините 

во градот Скопје со исклучок на Град Скопје ќе се реа-

лизираат согласно условите и начинот на користење 

утврдени со Договорот за заем за ,,Проектот за поврзу-

вање на локални патишта„„ бр. 9034-МК од 23.12.2019 

година. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавување во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија„„. 

 

Бр. 45-10995/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

37. 
Врз основа на член 11 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 124/19), член 13 од Статутот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 77/13, 30/15, 173/18), Управниот од-
бор на Агенцијата за катастар на недвижности ја доне-
се следната 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА МЕНУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА КА-
ТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ КОИ СЕ 
ОДРЖУВААТ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ И СЕКТОРИТЕ ЗА КА-
ТАСТАР  НА  НЕДВИЖНОСТИ  ВО  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
Во членот 3, точка 4. Сектор за катастар на недвиж-

ности за Вардарски регион, подточка 4.2. Одделение за 
катастар на недвижности Велес, во графата име на КО, 
наместо Ново Село Чичево, треба да стои Ново Село 
Чашка. 

 
Бр. 0102-11535/2 Управен одбор 

7  декември 2019 година                Претседател, 

Скопје       м-р Ирма Мандева, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 
38. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 83 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 
168/18, 248/18, 27/19), а во врска со член 82 став 1 али-
неја 2 од истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 
52 став 2 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.124/15), член 14 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06 
и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-562 од 
25.12.2019 година, за покренување постапка за одзема-
ње на дозволата за телевизиско емитување на Tргов-
ското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ 
Тетово, бр.08-34 од 5.1.2015 година, а согласно Заклу-
чокот, бр.02-34/4 од 3.1.2020 година, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, на 1-та седница одржана на 3.1.2020 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 
ЕМИТУВАЊЕ НА TРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО 

ДРУШТВО ТВ КИСС, ЗЛАТЕ ДООЕЛ, ТЕТОВО 
 
 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емиту-

вање, бр.08-34 од 05.01.2015 година на Tрговското ра-
диодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, 
поради неисполнување на обврската од член 82 став 1 
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алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 
132/17, 168/18, 248/18, 27/19), поради тоа што радиоди-
фузерот престанал со емитување на програмскиот сер-
вис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски 
или други причини. 

2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија”, на веб страницата на 
Агенцијата и во најмалку два дневни весници, од кој 
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која 
не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните во Република Северна Македонија. 

3. Оваа Одлука е конечна.               
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
 Tрговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Зла-

те ДООЕЛ Тетово, е имател на дозвола за телевизиско 
емитување, бр.08-34 од 05.01.2015 година, за емитува-
ње преку дигитален терестријален мултиплекс, на ре-
гионално ниво-за подрачјето Д8 – Попова Шапка (Те-
тово, Гостивар, Врапчишта, Боговиње, Брвеница, Те-
арце, Јегуновце, Желино), телевизиски програмски сер-
вис со претежно забавен општ формат, на македонски 
јазик. 

Согласно член 68 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, дозволата за телевизиско и ра-
дио емитување ја доделува Агенцијата за одредено ни-
во на гледаност или слушаност (државно, регионално 
или локално), а имателот на дозволата стекнува право 
да го  емитува радио или телевизискиот програмски 
сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата. 

Во член 90 став 3 од истиот Закон, радиодифузери-
те што вршат дејност на регионално ниво, се должни 
да емитуваат најмалку 8 часа дневно програма на теле-
визија. 

На 07.11.2019 година, Друштвото за комуникацис-
ки услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје како универ-
зален следбеник на Друштвото за комуникациски услу-
ги оне.ВИП ДООЕЛ Скопје, до Агенцијата достави До-
пис – Известување за прекин на услуга  за дигитално 
емитување на пограмски сервис бр.10-6293/1 од 
25.10.2019 година (наш арх.бр.11-4888/1 од 07.11.2019 
година), со кој извести дека согласно сметководствена-
та евиденција на ДКУ А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, 
Tрговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате 
ДООЕЛ Тетово не го подмирило вкупниот долг кој го 
имало кон ДКУ А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, во ро-
кот пропишан со Договорот за дигитално емитување на 
програмски сервис заведен под арх.бр.08-1642/01 од 
7.6.2013 година и поради тоа, а согласно член 12 став 1 
тоцка Б од наведениот Договор, ДКУ А1 Македонија 
ДООЕЛ Скопје, почнувајќи од 7.10.2019 година преки-
на со дигитално емитување на програмскиот сервис ТВ 
КИСС.  

Оттука, Агенцијата на 13.11.2019 година, испрати 
Известување бр.11-4888/2  до операторите на јавни 
електронски комуникациски мрежи кои вршеа рееми-
тување на телевизиските програмски сервиси на Tргов-
ското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ 
Тетово, реемитувањето да го вршат само доколку 
сигналот го добиваат од операторот на дигиталниот те-
рестријален мултиплекс -  Друштвото за комуникацис-
ки услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. 

Во врска со претходно наведеното, од страна на Зо-
ран Тодоровски, законски наследник на управителот и 
единствен сопственик на Tрговското радиодифузно 
друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, Злате Тодо-
ровски, до Агенцијата за  аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, на 15.11.2019 година, достави допис – 
Враќање на лиценцата за работа Уп1 бр.08-522 од 
15.11.2019 година, со кој извести дека поради тешката 
финансиска состојба, но и ненадејната смрт на Злате 
Тодоровски – управител и единствен сопственик на 
ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, не се во мож-
ност да продолжат со работа и побараа да ја вратат ли-
ценцата за работа, и побараа Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во најкраток 
можен рок да покрене постапка согласно законските 
прописи во надлежност на Агенцијата и Советот, за 
враќање на лиценцата на  ТРД ТВ КИСС, Злате ДОО-
ЕЛ Тетово. 

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши адми-
нистративен надзор, кој се врши на работењето на из-
давачите на медиуми од аспект на усогласеноста на 
нивното работење со условите утврдени со Законот за 
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги и прописите донесени врз основа на него 
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги). 

Согласно член 27 став 4 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши вонре-
ден надзор, кој се врши врз основа на иницијатива под-
несена од државни органи, правни или физички лица, 
како и во случај на сомневање по службена должност 
на Агенцијата. 

Секторот за информатичка поддршка и општи работи 
при Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, до Директорот на Агенцијата достави допис – Из-
вестување; Службена белешка бр.03-5044/2 од 19.12.2019 
година, со кој известија дека при извршен редовен надзор 
на системот за мониторирање беше воочено дека ТРД ТВ 
КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, не емитува програма пове-
ќе од 30 дена, односно наведениот радиодифузер не еми-
тува телевизиска програма од 14.11.2019 година во 18:00 
часот, се до 19.12.2019 година. 

Следствено на наведеното, Секторот за информа-
тичка поддршка и општи работи, изврши вонреден, по 
службена должност административен надзор на рабо-
тењето на Трговското радиодифузно друштво ТРД ТВ 
КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, при што во Писмениот 
извештај за извршен административен надзор, бр.03-
5469/1 од 19.12.2019 година, констатираше дека наве-
дениот радиодифузер  престанал со емитување на прог-
рамскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, 
финансиски или други причини. 

Имајќи го предвид констатираното прекршување на 
член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги, а согласно член 82 став 1 
алинеја 5 од напред цитираниот Закон, во Писмениот 
извештај за извршен административен надзор бр.03-
5469/1 од 19.12.2019 година, се даде предлог мерка ди-
ректорот на Агецијата да достави предлог до Советот 
за покренување постапка за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДОО-
ЕЛ Тетово, бр.08-34 од 5.1.2015 година. 

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-
колку се констатира непочитување, повреда или прек-
ршување на одредбите од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги и подзаконските акти, доне-
сени врз основа на него, како и на условите и об-
врските утврдени со дозволата и другите акти на 
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на 
Агенцијата може да преземе мерка – одземање на доз-
волата. 
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Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од истиот закон, 
Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или 
радио емитување пред истекот на рокот за којшто е из-
дадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот 
на радиодифузери, по претходно доставено писмено 
известување доколку по издавањето на дозволата нас-
танат околности што претставуваат законски пречки за 
имателот на дозволата да ја врши дејноста. 

Постапката за одземање на дозволата за телевизис-
ко или радио емитување, согласно член 83 став 1 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја 
покренува Советот по предлог на директорот на 
Агенцијата. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба и конста-
тираното прекршување на член 82 став 1 алинеја 2 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз 
основа на член 83 став 1 oд Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 
1 алинеја 5 од истиот закон, достави Предлог Уп1 
бр.08-562 од 25.12.2019 година за покренување поста-
пка за одземање на дозволата за телевизиско емитува-
ње на Tрговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, 
Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 5.1.2019 година. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 48-та седница одржана на 
26.12.2019 година, со Заклучокот, бр.02-5556/3 од 
26.12.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-562 
од 25.12.2019 година, за покренување на постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на 
ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, доставен од 
предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трај-
чевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 
дозволата на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, 
бр.08-34 од 05.01.2015 година, а согласно член 82 став 
1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, Агенцијата испрати Известување до наведениот 
радиодифузер Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, во 
кое му беше укажано дека доколку не биде усогласено 
работењето на радиодифузерот – Трговското радиоди-
фузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, со За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
доколку истиот не отпочне со емитување телевизиска 
програма, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнае-
сет) дена од денот на приемот на Предлогот на Дирек-
торот на Агенцијата, Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 го-
дина, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозво-
ла за телевизиско емитување, по што согласно член 85 
став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од региста-
рот на радиодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, 
Агенцијата го испрати до ТРД ТВ КИСС, Злате ДОО-
ЕЛ Тетово во писмена форма преку брза пошта ЕМС 
на Македонска Пошта, како и до Зоран Тодоровски, 
Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска како закон-
ски наследници на Злате Тодоровски, управител и 
единствен сопственик на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ 
Тетово.  

Цитираното Известување на 26.12.2019 година, бе-
ше испратено и во електронска форма на официјалната 
електронската адреса на радиодифузерот регистрирана 
како информација за контакт во Централниот регистар 
на Република Северна Македонија. 

Во врска со наведеното, на 23.12.2019 година, Зо-
ран Тодоровски како законски наследник на Злате То-
доровски по електронски пат ја извести Агенцијата со 
е-маил (наш Уп1 бр.08-522 од 23.12.2019 година) дека 
целокупната преписка која се однесува на постапката 
за одземање на дозволата да се одвива на неговата е-
маил адреса и дека истата е-маил адреса се однесува и 

за лицата Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска ка-
ко законски наследници на Злате Тодоровски, поради 
што Агенцијата на 26.12.2019 година, Известувањето 
Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, за тројцата закон-
ски наследници и за ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Те-
тово, го достави и на е-маил адресата на Зоран Тодо-
ровски. 

Оттука, на 30.12.2019 година на официјалната е-ма-
ил адреса на Агенцијата од страна на Зоран Тодоров-
ски беше доставено Известување (наш Уп1 бр.08-562 
од 30.12.2019 година) со кое потврди дека Известува-
њето Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година е уредно дос-
тавено и примено на 27.12.2019 година од страна на 
ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, Зоран Тодоров-
ски, Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска. 

До Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски 
од страна на Секторот за информатичка поддршка и 
општи работи на 31.12.2019 година беше доставено из-
вестување наш арх.бр.03-5044/3 во кое беше наведено 
дека Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, 
Злате ДООЕЛ Тетово не го усогласи своето работење 
согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, односно дека наведениот субјект не емитува 
телевизиски програмски сервис. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 
Директорот за покренување постапка за одземање на 
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата 
бр.08-34 од 5.1.2015 година - ТРД ТВ КИСС, Злате ДО-
ОЕЛ Тетово, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од де-
нот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-562 од 
25.12.2019 година, не ja исполнил обврскaтa предви-
денa во член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Предло-
гот Уп1 бр.08-562 од 31.12.2019 година и Заклучокот 
на Агенцијата, бр.02-34/4 од 3.1.2020 година, Советот 
на Агенцијата донесе Одлука со која се одзема дозво-
лата за телевизиско емитување на Трговското радиоди-
фузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-
34 од 5.1.2015 година, поради тоа што имателот на доз-
волата не ја исполнил обврската предвиденa во член 82 
став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно поради тоа што по издава-
њето на дозволата настанати се околности што прет-
ставуваат законски пречки за имателот на дозволата да 
ја врши дејноста.  

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, Одлуката за одземање на доз-
вола за телевизиско или радио емитување е конечна, а 
против истата имателот на дозволата има право да под-
несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-
нот на нејзиниот прием.Постапката пред надлежниот 
суд е итна. 

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 
како во диспозитивот 

 
 

УП1 Бр. 08-562 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
3 јануари 2020 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
 
Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата 

за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно 
друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово е конечна. 
Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското 
радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тето-
во има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок 
од 30 дена од денот на нејзиниот прием.  
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39. 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 
1 и член 20 став 1 алинеја 10

1
  од Законот за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во 
врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 
9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 
81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 
став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за ра-
бота на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 
година, а во врска со Писменото барање од заинтереси-
рана страна, поднесено од страна на физичкото лице 
Драги Митевски (Уп1 бр.08-493 од 21.10.2019 година), 
Студијата за утврдување на оправданоста за објавува-
ње јавен конкурс за доделување дозволa за радио на 
локално ниво, на подрачјето на општина Куманово, 
(наш арх.бр.08-5506/1 од 23.12.2019 година) и Заклучо-
кот бр.02-34/1 од 3.1.2020 година, на својата 1-ва сед-
ница одржана на 3.1.2020 година, ја донесе следната  

                                                          
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО  

 
1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) 

дозвола за радио емитување на македонски јазик, на 
програмски сервис музичко - говорно радио од специ-
јализиран формат за народна музика, кај кое над 50% 
од вкупно емитуваната музика ќе биде на македонски 
јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Ку-
маново, кој ќе се емитува преку радиофреквенција оп-
ределена од страна на Агенцијата за електронски кому-
никации на Република Северна Македонија, и тоа: 87.5 
МHz. 

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 
(девет) години и не може да се пренесува на друго 
лице. 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат 
минималните технички, просторни, финансиски и кад-
ровски услови, утврдени во Правилникот за минимал-
ни технички, просторни, финансиски и кадровски усло-
ви за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-
вање („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизира-
ни во Конкурсната документација. 

4. Техничките карактеристики и параметри опреде-
лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-
кации на РСМ согласно со Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“, бр.98/19 и 153/19) и 
прописите донесени врз основа на него, се образложе-
ни и допрецизирани во Конкурсната документација и 
одобрението за користење радиофреквенција издадено 
од Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Северна Македонија. 

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе 
ги оценува врз основа на следните критериуми, на        
следниот начин на бодирање: 

                            
1Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за 
изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр.248/18). 

1. Застапеност на програма произ-
ведена од страна на самиот радио-
дифузер (in-house production), во те-
кот на неделата 

 
 
 

 
 
 

13 бода 
-       - до 50% од говорниот дел од 

програмата 
 8 бода  

-       - над 50% од говорниот дел од 
програмата 

13 
бода 

 

   
2. Квалитет, жанровска и темат-
ска разновидност на содржините 

 13 бода 
 

-       - до 3 (три) видови програми од 
говорниот дел од програмата 

 8 бода  

-       - над 3 (три) видови програми од 
говорниот дел од програмата 

13 
бода 

 

   
3. Застапеност на програми со 
кои се поттикнува развој и зачу-
вување на националната култура 

 
 

 
25 бода 

 

 - програми со кои се поттикнува 
развој и зачувување на нацио-
налната култура, емитувани на 
годишно ниво 

  

-       - до 15 часа во текот на годината 5 бода  
-       - над 15 часа во текот на годи-

ната 
10 

бода 
 

   

 - инструментална музика од ма-
кедонски автори, вокална и/или 
вокално-инструментална музика 
на јазикот/јазиците на кој/кои ќе 
се емитува говорниот дел од 
програмата, емитувана во текот 
на денот 

  

-       - над 50% до 60% од вкупно еми-
туваната музика 

10 
бода 

 

- - над 60% од вкупно емитуваната 
музика 

15 
бода 

 

   
4. Застапеност на информации и 
содржини во говорниот дел од 
програмата од значење за под-
рачјето во кое ќе се емитува 
програмскиот сервис (информа-
ции од локален карактер), во те-
кот на неделата 

 
 
 

 
 

7 бода 
 

-       - до 3 часа од говорниот дел од 
програмата  

  4 
бода 

 

-       - над 3 часа од говорниот дел од 
програмата  

7 бода  

   
5. Бројот и структурата на врабо-
тените потребни за вршење на 
дејноста 
(најмалку 3 вработени, од кои 2 
новинари со ВСС) 

 10 бода 
 

-       5.1. број на вработени    
- До 4 вработени 3 бода  
- Над 4 вработени 5 бода  
   

-       5.2. структура на вработените    
- До 3 новинари 3 бода  
- Над 3 новинари 5 бода  
   
6. Технички услови за производ-
ство на програмите 

  
7 бода 
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7. Понудено време на дневно 
емитувана програма 

 7 бода 
 

-         - од 10 до 17 часа  4 бода  
-         - над 17 часа 7 бода  

   
8. Просторни услови за вршење 
на дејноста 

 7 бода 
 

   
9. Понудени гаранции за финан-
сиската способност за остварува-
ње на дејноста 

 7 бода 
 

   
10. Понуден рок на започнување 
со вршење на дејноста 

 4 бода 

-       - до 3 месеци од денот на издава-
ње  на дозволата  

4 бода  

-       - над 3 месеци од денот на изда-
вање на дозволата 

2 бода  

Вкупно 100 бода 
 
6. За дозволата за радио емитување се плаќа годи-

шен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи 
од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, во рок од 30 дена од денот на приемот на факту-
рата издадена од Агенцијата. 

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 
надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата сог-
ласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно 
Правилникот за процедурите на финансиското и смет-
ководственото работење на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за 
форматите на програмските сервиси на радиодифузе-
рите („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување 
на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.172/14). 

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа го-
дишен надоместок согласно со Законот за електронски-
те комуникации и Правилникот за начинот на пресмет-
ка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, на Агенцијата за електронски комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година однапред почнувајќи од 
датумот на важењето на одобрението за користење ра-
диофреквенции. 

8. За определување на предавателната фреквенција, 
микролокација, максималната ефек¬тив¬на иззрачена 
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-
ко и за другите технички параметри што не се опреде-
лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 
кандидатите се дол¬жни (по подига¬њето на докумен-
тацијата од Агенцијата и добивањето потврда од 
Агенцијата за подигнатата документација) да се обра-
тат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе 
ги добијат деталните технички параметри, кои се сос-
тавен дел на конкурсната документација и според кои 
ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за преда-
вателниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги.   

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец, чија форма и содржина ги пропи-
шува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.  

Конкурсната документација и образецот - Пријава, 
можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Пан-
ко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој 
работен ден од 8:00 до 16:00 часот. 

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 
300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална 
банка АД Скопје. 

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” 
бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен 
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на 
општина Куманово”. 

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на 
јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитува-
ње на програмски сервис на локално ниво, на подрачје-
то на општина Куманово, треба да бидат систематизи-
рани по редослед и реден број на образец, односно 
Прилог кон Пријавата, при што кај секој прилог кон 
пријавата, на првата страна на десниот горен агол од 
листот да биде наведен соодветниот реден број (При-
лог бр. ___). 

Пријавата, со придружната документација од член 
73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (ориги-
нал и копија). 

11. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) 
дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”. 

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со 
содржина предвидена во Конкурсната документација. 

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат на-
доместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесе-
ни по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како 
и некомплетните, неуредно пополнетите пријави и при-
јавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) примеро-
ка (оригинал и копија), нема да се разгледуваат. 

Дополнителни информации, во врска со објавениот 
јавен конкурс, може да се добијат од следните лица: 

- за програмскиот концепт: м-р Огнен Неделковски 
тел: 02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;  

- за сопственичката структура и кадровските ус-
лови: Катерина Доневска тел: 02/3103-422; 

- за техничките и просторните услови: м-р Арѓенд 
Џелили тел: 02/3103-407; 

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 
02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и 

- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона 
Муфишева тел: 02/3103-413; Билјана Панева-Парлеева 
тел: 02/3103-423. 

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен 
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
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луги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” 
бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за под-
несување на пријави, утврден во точка 12 на оваа од-
лука. 

Информацијата за денот и часот на јавното отвора-
ње ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: 
www.avmu.mk. 

14. Одлуката за доделување на дозвола за радио 
емитување на програмски сервис, на македонски јазик, 
на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово, 
ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во 
точка 13 на оваа одлука. 

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за 
одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (се-
дум) дена од денот на нејзиното донесување. 

15. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Северна Македонија”, на веб-страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој 
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која 
не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните во Република Северна Македонија, а влегува 
во сила од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги на 21.10.2019 година, беше доставено 
Писмено барање (Уп1 бр.08-493 од 21.10.2019 година) 
од страна на физичкото лице Драги Митевски од Кума-
ново, за отворање на радио на подрачјето на општина 
Куманово, кое ќе емитува доминантно македонска на-
родна музика.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, на 22.10.2019 го-
дина, се обрати со писмен допис до Агенцијата за елек-
тронски комуникации за да побара информација за на-
челни технички параметри врз основа на кои ќе се из-
работи техничко решение за емитување на радио прог-
рама на локално ниво за подрачјето на општина Кума-
ново, односно за добивање информации за можна сло-
бодна фреквенција на истото подрачје (Уп1 бр.08-493). 
Агенцијата за електронски комуникации, на 01.11.2019 
година со допис бр.0805-2969/2 од 01.11.2019 година 
(наш Уп1 бр.08-493 од 01.11.2019 година), одговори 
дека „врз основа на техничката анализа од страна на 
Секторот за радиокомуникации и мерењата извршени 
во сервисна зона Куманово, начелни параметри според 
кои треба да се изработи техничко решение за покрива-
ње на град Куманово се следните: Локација на предава-
тел: Стари Лозја; Ефективна иззрачена моќност: 200W; 
Фреквенција: 87.5 MHz“.  

По повод доставеното Барање за отворање на радио 
на подрачјето на општина Куманово (Уп1 бр.08-493 од 
21.10.2019 година)  до подносителот на барањето, од 
страна на Агенцијата на 25.10.2019 година, беше ис-
пратен Допис – Известување (Уп1 бр.08-493), со кој 
подносителот на барањето беше известен за преземени-
те дејствија од страна на Агенцијата согласно пропи-
шаната постапка во Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги.  

Во член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги е предвидено дека доколку сог-
ласно со Планот за доделување и користење на радио-
фреквенциите, се утврди дека има слободни радио-

фреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе 
ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, 
а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој 
закон, како и од аспект на потребите на публиката.  

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги изработи Студија за 
утврдување на оправданоста за објавување јавен кон-
курс за доделување дозволa за радио на локално ниво, 
на подрачјето на општина Куманово, (наш арх.бр.08-
5506/1 од 23.12.2019 година), која е објавена на веб 
страницата на Агенцијата на 23.12.2019 година . Сту-
дијата се изработи за да се утврди оправданоста за об-
јавување јавен конкурс за доделување дозвола за ло-
кално радио на подрачјето на општина Куманово, како 
од аспект на исполнувањето на целта на Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги така и од ас-
пект на потребите на публиката. Наодите од Студијата 
(наш арх.бр.08-5506/1 од 23.12.2019 година), покажаа 
дека постои оправданост за објавување јавен конкурс 
за доделување дозвола за радио емитување на подрач-
јето на општина Куманово, и тоа за програмски сервис 
музичко-говорно радио на македонски јазик, од специ-
јализиран формат, кај кое народната музика е застапе-
на со најмалку 70% во вкупно емитуваната музика во 
текот на една седмица, што детално може да се утврди 
од текстот на самата Студија.  

Следствено на напред наведеното, a имајќи предвид 
дека согласно Планот за доделување и користење на 
радиофрекфенциите се утврди дека има слободни ради-
офрекфенции, по што беше изработена Студија со која 
се утврди дека постои оправданост за објавување јавен 
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на 
општина Куманово (наш арх.бр.08-5506/1 од 
23.12.2019 година), врз основа на член 18 став 1 алине-
ја 1 и член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во 
врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 
9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 
81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 
став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за ра-
бота на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 
29.07.2019 година, а во врска со Писменото барање од 
заинтересирана страна, поднесено од страна на физич-
кото лице Драги Митевски (Уп1 бр.08-493 од 
21.10.2019 година) и Студијата за утврдување на оп-
равданоста за објавување јавен конкурс за доделување 
дозвола за радио на локално ниво, на подрачјето на оп-
штина Куманово (наш арх.бр.08-5506/1 од 23.12.2019 
година) и Заклучокот бр.02-34/1 од 3.1.2020 година, 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги на својата 1-ва седница одржана на 
3.1.2020 година, донесе Одлука како во диспозитивот, 
која ќе се објави во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во 
најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен 
весник е на јазикот на заедницата која не е во мно-
зинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во 
Република Северна Македонија, која влегува во сила 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија”. 

     
 

УП1 Бр. 08-574 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
3 јануари 2020 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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40. 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 
1 и член 20 став 1 алинеја 10

1
  од Законот за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во 
врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 
9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 
81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 
став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за ра-
бота на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 
година, а во врска со Писменото барање од заинтереси-
рана страна, поднесено од страна на физичкото лице 
Газменд Лечини (наш Уп 1 бр.08-438 од 20.12.2019 го-
дина), Студијата за утврдување на оправданоста за об-
јавување јавен конкурс за доделување дозволи за радио 
на локално ниво, на подрачјата на општините Дебар и 
Струга, наш арх.бр.08-3931/1 од 15.08.2019 година, 
Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5438/4 од 
24.12.2019 година и Заклучокот бр.02-34/3 од 3.1.2020 
година, Советот на Агенцијата на 1-та седница одржа-
на на 3.1.2020 година, ја донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО 

 
1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) 

дозвола за радио емитување на програмски сервис, му-
зичко - говорно радио од општ формат, на македонски 
и албански јазик, на локално ниво, на подрачјето на оп-
штина Дебар, кој ќе се емитува преку радиофреквенци-
ја определена од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации на РСМ, и тоа: 104.7 МHz. 

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 
(девет) години и не може да се пренесува на друго 
лице. 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат 
минималните технички, просторни, финансиски и кад-
ровски услови, утврдени во Правилникот за минимал-
ни технички, просторни, финансиски и кадровски усло-
ви за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-
вање („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизира-
ни во Конкурсната документација. 

4. Техничките карактеристики и параметри опреде-
лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-
кации на РСМ согласно со Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“, бр.98/19 и 153/19) и 
прописите донесени врз основа на него, се образложе-
ни и допрецизирани во Конкурсната документација и 
одобрението за користење радиофреквенција издадено 
од Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Северна Македонија. 

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе 
ги оценува врз основа на следните критериуми, на 
следниот начин на бодирање: 

                            
1   Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за 
изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр.248/18). 

 
1. Застапеност на програма 
произведена од страна на 
самиот радиодифузер (in-house 
production),  во текот на 
неделата 

 
 
 

 
 
 
 

17 бода 
- до 50% од говорниот дел од 
програмата 

                     
10 бода 

 

- над 50% од говорниот дел од 
програмата 

                    
17 бода 

 

   
2. Квалитет, жанровска и 
тематска разновидност на 
содржините 

  
 

17 бода 
- до 3 (три) видови програми од 
говорниот дел од програмата 

                    
10 бода 

 

- над 3 (три) видови програми 
од говорниот дел од програмата 

                   
17 бода 

 

   
3. Застапеност на програми со 
кои се поттикнува развој и 
зачувување на националната 
култура 

 
 

 
 
 

17 бода 
- програми со кои се 
поттикнува развој и зачувување 
на националната култура, 
емитувани на годишно ниво 

  

- до 15 часа во текот на 
годината 

5 бода  

- над 15 часа во текот на 
годината 

9 бода  

   
- инструментална музика од 
македонски автори, вокална 
и/или вокално-инструментална 
музика на јазикот/јазиците на 
кој/кои ќе се емитува 
говорниот дел од програмата, 
емитувана во текот на денот 

  

- до 30% од вкупно 
емитуваната музика 

5 бода  

- над 30% од вкупно 
емитуваната музика 

 8 бода  

   
4. Застапеност на информации 
и содржини во говорниот дел 
од програмата од значење за 
подрачјето во кое ќе се емитува 
програмскиот сервис 
(информации од локален 
карактер), во текот на неделата 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 бода 
- до 3 часа од говорниот дел од 
програмата  

  4 бода  

- над 3 часа од говорниот дел 
од програмата  

7 бода  

   
5. Бројот и структурата на 
вработените потребни за 
вршење на дејноста 
(најмалку 3 вработени, од кои 2 
новинари со ВСС) 

  
 
 
 

10 бода 
- 5.1. број на вработени    
- До 4 вработени 3 бода  
- Над 4 вработени 5 бода  
   
- 5.2. структура на вработените    
- До 3 новинари 3 бода  
- Над 3 новинари                       

5 бода 
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6. Технички услови за 
производство на програмите 

  
7 бода 

   
7. Понудено време на дневно 
емитувана програма 

  
7 бода 

- од 10 до 17 часа  4 бода  
- над 17 часа 7 бода  
   
8. Просторни услови за вршење 
на дејноста 

  
7 бода 

   
9. Понудени гаранции за 
финансиската способност за 
остварување на дејноста 

  
 

7 бода 
   
10. Понуден рок на 
започнување со вршење на 
дејноста 

 

4 бода 
- до 3 месеци од денот на 
издавање на дозволата  

4 бода 
 

- над 3 месеци од денот на 
издавање на дозволата 

2 бода 
 

   
Вкупно 100 бода 

 
6. За дозволата за радио емитување се плаќа годи-

шен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи 
од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, во рок од 30 дена од денот на приемот на факту-
рата издадена од Агенцијата. 

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 
надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата сог-
ласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно 
Правилникот за процедурите на финансиското и смет-
ководственото работење на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за 
форматите на програмските сервиси на радиодифузе-
рите („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување 
на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.172/14). 

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа го-
дишен надоместок согласно со Законот за електронски-
те комуникации и Правилникот за начинот на пресмет-
ка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, на Агенцијата за електронски комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година однапред почнувајќи од 
датумот на важењето на одобрението за користење ра-
диофреквенции. 

8. За определување на предавателната фреквенција, 
микролокација, максималната ефек¬тив¬на иззрачена 
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-
ко и за другите технички параметри што не се опреде-
лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 
кандидатите се дол¬жни (по подига¬њето на докумен-
тацијата од Агенцијата и добивањето потврда од 
Агенцијата за подигнатата документација) да се обра-
тат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе 
ги добијат деталните технички параметри, кои се сос-
тавен дел на конкурсната документација и според кои 
ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за преда-
вателниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги.   

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец, чија форма и содржина ги пропи-
шува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенци-
јата.  

Конкурсната документација и образецот - Пријава, 
можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Пан-
ко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој 
работен ден од 8:00 до 16:00 часот. 

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 
300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална 
банка АД Скопје. 

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” 
бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен 
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на 
општина Дебар”. 

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на 
јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитува-
ње на програмски сервис на локално ниво, на подрачје-
то на општина Дебар, треба да бидат систематизирани 
по редослед и реден број на образец, односно Прилог 
кон Пријавата, при што кај секој прилог кон пријавата, 
на првата страна на десниот горен агол од листот да 
биде наведен соодветниот реден број (Прилог бр. ___). 

Пријавата, со придружната документација од член 
73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (ориги-
нал и копија). 

11. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

12. Пријавата се поднесува во рок од 60 (шеесет) 
дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”. 

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со 
содржина предвидена во Конкурсната документација. 

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат на-
доместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесе-
ни по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како 
и некомплетните, неуредно пополнетите пријави и при-
јавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) примеро-
ка (оригинал и копија), нема да се разгледуваат. 

Дополнителни информации, во врска со објавениот 
јавен конкурс, може да се добијат од следните лица: 

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 
02/3103-410; Несрин Махмут тел: 02/3103-425;  

- за сопственичката структура и кадровските ус-
лови: Катерина Доневска тел: 02/3103-422; 

- за техничките и просторните услови: м-р Арѓенд 
Џелили тел: 02/3103-407; 

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 
02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и 

- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона 
Муфишева Алексовска тел: 02/3103-413; м-р Тања Ла-
зороска тел: 02/3103-412. 

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен 
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
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луги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” 
бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за под-
несување на пријави, утврден во точка 12 на оваа од-
лука. 

Информацијата за денот и часот на јавното отвора-
ње ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: 
www.avmu.mk. 

14. Одлуката за доделување на дозвола за радио 
емитување на програмски сервис, на македонски јазик 
и албански јазик, на локално ниво, на подрачјето на оп-
штина Дебар, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) 
дена од денот на одржаното јавно отворање на прија-
вите, наведен во точка 13 на оваа одлука. 

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за 
одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (се-
дум) дена од денот на нејзиното донесување. 

15. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 

Република Северна Македонија”, на веб-страницата на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој 

едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која 

не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните во Република Северна Македонија, а влегува 

во сила од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија”. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на својата 46-та седница одржана на 

20.12.2019 година, согласно Заклучокот бр.02-5438/2 

од 20.12.2019 година донесе Одлука Уп1 бр.08-545 од 

20.12.2019 година, со која јавниот конкурс за доделува-

ње дозвола за радио емитување на програмски сервис, 

музичко – говорно радио од општ формат, на македон-

ски и албански јазик, на локално ниво, на подрачјето 

на општина Дебар, кој ќе се емитува преку радиофрек-

венција определена од страна на Агенцијата за елек-

тронски комуникации на РСМ, и тоа: 104.7 MHz, обја-

вен врз основа на Одлуката за објавување на јавен кон-

курс за доделување дозвола за радио емитување на 

програмски сервис на локално ниво Уп1 бр.08-438 од 

29.08.2019 година („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.180/19) не е успешен, поради тоа 

што во утврдениот рок за поднесување пријави, по 

предметниот конкурс, односно заклучно до 2.12.2019 

година во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги не беше примена ниту една пријава. За 

наведеното, Советот на Агенцијата на истата седница 

донесе и Заклучок бр.02-5438/4 од 24.12.2019 година да 

се повтори јавниот конкурс за доделување дозвола сог-

ласно законските и административните можности. 

На 20.12.2019 година, на официјалната е-маил адре-

са на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги (contact@avmu.mk), по електронски пат, пов-

торно беше доставено Писмено барање (наш Уп1 

бр.08-438 од 20.12.2019 година) од страна на физичко-

то лице Газменд Лечини, за отворање на едно приватно 

радио во Дебар со околината.  
Имајќи ги предвид претходно доставениот Дописот 

бр.0805-1584/2 од 3.6.2019 година (наш арх.бр.08-
2732/3 од 12.6.2019 година) доставен од Агенцијата за 
електронски комуникации на РСМ, со кој  „врз основа 
на техничката анализа од страна на Секторот за радио-

комуникации и најновите мерења, во реонот на градот 
Дебар, за градот Дебар се определуваат следните тех-
нички параметри: Можна локација на предавател: град 
Дебар; Ефективна иззрачена моќност: 100W; Фрек-
венција: 104.7 MHz“, како и наодите од претходно из-
работената Студија за утврдување на оправданоста за 
објавување јавен конкурс за доделување дозволи за ра-
дио на локално ниво (наш арх.бр.08-3931/1 од 
15.08.2019 година), со која се покажа дека на подрачје-
то на градот Дебар има техничка можност, односно 
слободни фреквенции, a не постои ниту една локална 
радиостаница, а согласно Заклучокот бр.02-5438/4 од 
24.12.2019 година, беше утврдено дека постои оправда-
ност за објавување јавен конкурс за доделување дозво-
ла за радио емитување на локално ниво, и тоа за прог-
рамски сервис музичко-говорно радио од општ формат, 
на македонски и албански јазик, што детално може да 
се утврди од текстот на самата Студија.  

Следствено на напред наведеното, a имајќи предвид 
дека согласно Планот за доделување и користење на 
радиофрекфенциите претходно беше утврдено дека 
има слободни радиофрекфенции и за истото беше изра-
ботена Студија со која се утврди дека постои оправда-
ност за објавување јавен конкурс за доделување дозво-
ла за радио емитување на програмски сервис, на локал-
но ниво, на подрачјето на општина Дебар (наш 
арх.бр.08-3931/1 од 15.8.2019 година), врз основа на 
член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 
168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 
и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 
74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 
став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 
став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) 
бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година, а во врска со Писме-
ното барање од заинтересирана страна, поднесено од 
страна на физичкото лице Газменд Лечини (наш Уп1 
бр.08-438 од 20.12.2019 година) и Студијата за утврду-
вање на оправданоста за објавување јавен конкурс за 
доделување дозволи за радио на локално ниво, на под-
рачјата на општините Дебар и Струга, (наш арх.бр.08-
3931/1 од 15.8.2019 година) и  Заклучокот на Советот 
на Агенцијата бр.02-5438/4 од 24.12.2019 година да се 
повтори јавниот конкурс за доделување дозвола сог-
ласно законските и административните можности, Со-
ветот на Агенцијата согласно Заклучокот бр.02-34/3 од 
3.1.2020 година на 1-та седница одржана на 3.1.2020 
година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се 
објави во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 
(два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на 
јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го збо-
руваат најмалку 20% од граѓаните во Република Север-
на Македонија, која влегува во сила од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија”. 

 
 

УП 1 Бр. 08-575 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
3 јануари 2020 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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41. 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 
1 и член 20 став 1 алинеја 10

1
 , член 65 ставови 1 и 4 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 
168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 
и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 
74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 
став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 
став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) 
бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, а во врска со 
Писменото барање од заинтересирана страна, Универ-
зитетот во Тетово бр.03-1774/1 од 4.12.2019 година 
(наш Уп1.бр.08-536 од 4.12.2019 година), Студијата за 
утврдување на оправданоста за објавување јавен кон-
курс за доделување дозвола за непрофитно радио на 
локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш 
арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година и Заклучокот 
бр.02-34/2 од 3.1.2020 година, на својата 1-ва седница 
одржана на 3.1.2020 година, ја донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА НЕПРОФИТНА РАДИОДИ-
ФУЗНА УСТАНОВА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО 
 
1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) 

дозвола за непрофитна радиодифузна установа за ра-
дио емитување на програмски сервис, наменет за сту-
дентската популација, на подрачјето на општина Те-
тово, на локално ниво, на албански и македонски јазик, 
кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена 
од страна на Агенцијата за електронски комуникации 
на РСМ, и тоа: 107.2 МHz.

2
  

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 
(девет) години и не може да се пренесува на друго 
лице. 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат 
минималните технички, просторни, финансиски и кад-
ровски услови, утврдени во Правилникот за минимал-
ни технички, просторни, финансиски и кадровски усло-
ви за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-
вање („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизира-
ни во Конкурсната документација. 

4. Техничките карактеристики и параметри опреде-
лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-
кации на РСМ согласно со Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“, бр.98/19 и 153/19) и 
прописите донесени врз основа на него, се образложе-
ни и допрецизирани во Конкурсната документација и 
одобрението за користење радиофреквенција издадено 
од Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Северна Македонија. 

                            
1 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за измену-
вање и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр.248/18). 
2 На радиофреквенцијата определена од страна на Агенцијата за 
електронски коминикации на РСМ, регистрирани се голем број 
на радиоемисии од соседните држави со високо ниво. Поради тоа 
идниот корисник треба да се согласи на евентуална појава на ин-
теференции од соседните држави. 
 

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе 
ги оценува врз основа на следните критериуми, на 
следниот начин на бодирање: 

 
1. Предвидена застапеност на прог-
рама произведена од страна на сами-
от радиодифузер (in-house 
production) и продукција на маке-
донски аудио дела 

 
 
 

 
 

17 
бода 

- предвидена застапеност на програ-
ма произведена од страна на самиот 
радиодифузер (in-house production), 
во текот на неделата 

  

- до 50% од говорниот дел од прог-
рамата 

10 бода  

- над 50% од говорниот дел од прог-
рамата 

17 бода  

   
2. Квалитет, жанровска и тематска 
разновидност на содржините 

 17 
бода 

 
- 3 (три) видови програми од говор-
ниот дел од програмата 

10 бода 
 

- над 3 (три) видови програми од го-
ворниот дел од програмата 

17 бода 
 

   
3. Застапеност на програми со кои 
се поттикнува развој и зачувување 
на националната култура 

 
 

 
17 

бода 
 

- програми со кои се поттикнува 
развој и зачувување на национална-
та култура, емитувани на годишно 
ниво 

 

 
- до 15 часа во текот на годината 5 бода  
- над 15 часа во текот на годината 8 бода  
   
- емитувана инструментална музика 
од македонски автори, вокална 
и/или вокално-инструментална му-
зика на јазикот/јазиците на кој/кои 
ќе се емитува говорниот дел од 
програмата, во текот на денот 

 

 
- до 30% од вкупно емитуваната му-
зика 

5 бода 
 

- над 30% од вкупно емитуваната 
музика 

9 бода 
 

   
4. Застапеност на информации и 
содржини од значење за целната 
група од подрачјето во кое ќе се 
емитува програмскиот сервис, во те-
кот на неделата 

 
 
 

 
 
 
 
 

7 
бода 

- до 3 часа од говорниот дел од 
програмата  

4 бода 
 

- над 3 часа од говорниот дел од 
програмата  

7 бода 
 

   
5. Бројот и структурата на вработе-
ните потребни за вршење на деј-
носта 
(најмалку 3 вработени, од кои 2 но-
винари со ВСС) 

 

10 
бода 

- 5.1. број на вработени    
- До 4 вработени 3 бода  
- Над 4 вработени 5 бода  
   
- 5.2. структура на вработените    
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- До 3 новинари 3 бода  
- Над 3 новинари 5 бода  
   
6. Технички услови за производство 
на програмите 

 7 
бода 

   
7. Понудено време на дневно емиту-
вана програма 

 7 
бода 

- од 4 до 10 часа  4 бода  
 - над 10 часа 7 бода  
   
8. Просторни услови за вршење на 
дејноста 

  
7 

бода 
   
9. Понудени гаранции за финансис-
ката способност за остварување на 
дејноста 

  
 

7 
бода 

   
10. Понуден рок на започнување со 
вршење на дејноста 

 4 
бода 

- до 6 месеци од денот на издавање 
на дозволата  

 
4 бода 

 

- над 6 месеци од денот на издавање 
на дозволата 

 
2 бода 

 

   
Вкупно                                                                 100 бода 

 
6. За дозволата за радио емитување се плаќа годи-

шен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи 
од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, во рок од 30 дена од денот на приемот на факту-
рата издадена од Агенцијата. 

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 
надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата сог-
ласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно 
Правилникот за процедурите на финансиското и смет-
ководственото работење на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за 
форматите на програмските сервиси на радиодифузе-
рите („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување 
на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.172/14). 

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа го-
дишен надоместок согласно со Законот за електронски-
те комуникации и Правилникот за начинот на пресмет-
ка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, на Агенцијата за електронски комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година однапред почнувајќи од 
датумот на важењето на одобрението за користење ра-
диофреквенции. 

8. За определување на предавателната фреквенција, 
микролокација, максималната ефективна иззрачена 
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-
ко и за другите технички параметри што не се опреде-
лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 
кандидатите се должни (по подигањето на документа-
цијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенци-
јата за подигнатата документација) да се обратат во 
Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги до-
бијат деталните технички параметри, кои се составен 

дел на конкурсната документација и според кои ќе тре-
ба да се изработи техничкиот елаборат за предавател-
ниот дел. 

      Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги.   

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец, чија форма и содржина ги пропи-
шува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенци-
јата.  

Конкурсната документација и образецот - Пријава, 
можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Пан-
ко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој 
работен ден од 8:00 до 16:00 часот. 

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 
300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална 
банка АД Скопје. 

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” 
бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен 
конкурс за доделување дозвола за непрофитна радио-
дифузна установа за радио емитување на програмски 
сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Те-
тово”. 

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на 
јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна ра-
диодифузна установа за радио емитување на програ-
мски сервис на локално ниво, на подрачјето на општи-
на Тетово, треба да бидат систематизирани по редослед 
и реден број на образец, односно Прилог кон Прија-
вата, при што кај секој прилог кон пријавата, на првата 
страна на десниот горен агол од листот да биде наве-
ден соодветниот реден број (Пример бр. ___). 

Пријавата, со придружната документација од член 
73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (ориги-
нал и копија). 

11. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) 
дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”. 

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со 
содржина предвидена во Конкурсната документација. 

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат на-
доместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесе-
ни по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како 
и некомплетните и неуредно пополнетите пријави и 
пријавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) при-
мерока (оригинал и копија), нема да се разгледуваат. 

Дополнителни информации, во врска со објавениот 
јавен конкурс, може да се добијат од следните лица: 

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 
02/3103-410; Несрин Махмут тел: 02/3103-425;  

- за сопственичката структура и кадровските ус-
лови: Катерина Доневска тел: 02/3103-422; 
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- за техничките и просторните услови: м-р Арѓенд 
Џелили тел: 02/3103-407; 

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 
02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и 

- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона 
Муфишева тел: 02/3103-413;  м-р Тања Лазороска тел: 
02/3103-412. 

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен 
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” 
бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за под-
несување на пријави, утврден во точка 12 на оваа од-
лука. 

Информацијата за денот и часот на јавното отвара-
ње ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: 
www.avmu.mk. 

14. Одлуката за доделување на дозвола за непро-
фитна радиодифузна установа за радио емитување на 
програмски сервис, наменет за студентската попула-
ција, на подрачјето на општина Тетово, на локално 
ниво, на албански и македонски јазик, ќе биде донесе-
на во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното 
јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на 
оваа одлука. 

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за 
одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (се-
дум) дена од денот на нејзиното донесување. 

 
  15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на Република Северна Македонија”, на веб-страницата 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој 
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која 
не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните во Република Северна Македонија, а влегува 
во сила од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија”. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги на 04.12.2019 година, од страна на Универ-
зитетот во Тетово, беше доставено Писмо за намера за 
отварање на едно непрофитно радио бр.03-1774/1 од 
04.12.2019 година (наш Уп1.бр.08-536 од 04.12.2019 го-
дина), кое ќе придонесе за подобро информирање на 
студентите и на пошироката публика преку емитување 
образовни, информативни и забавни емисии. Радиото 
ќе овозможело промовирање на активностите на Уни-
верзитетот, како и организирање на различни трибини, 
дебати за различни настани, како и забава за студенти-
те на универзитетот и за слушателите на радиото вооп-
што, при што од Агенцијата беше побарана информа-
ција за потребните документи кои согласно со Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подноси-
телот на барањето треба да ги достави за добивање доз-
вола за вршење дејност на непрофитно радио.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, на 04.12.2019 го-
дина, се обрати со писмен допис до Агенцијата за елек-
тронски комуникации за да побара информација дали 
има слободна фреквенција во подрачјето на општина 
Тетово и ако има до Агенцијата да достават начелни 
технички параметри врз основа на кои ќе се изработи 
техничко решение за емитување на радио програма 
(Допис наш Уп1 бр.08-536). Агенцијата за електронски 
комуникации, на 12.12.2019 година со Допис бр.0805-

3382/2 од 12.12.2019 година (наш арх.бр.08-536 од 
12.12.2019 година), одговори дека „врз основа на тех-
ничката анализа од страна на Секторот за радиокому-
никации и најновите мерења, во реонот на градот Те-
тово, во тетовскиот регион регистрирани се голем број 
на радиоемисии од соседните држави со високо ниво. 
Поради тоа идниот корисник треба да се согласи на 
евентуална појава на интерференции од соседните 
држави. Начелни параметри според кои треба да се из-
работи техничко решение за покривање на градот Тето-
во се следните: Можна локација на предавател: Тетово 
кале; Ефективна иззрачена моќност: 300W; Фрек-
венција: 107.2 MHz“. 

На 10.12.2019 година, Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги до Универзитетот во Тето-
во достави Известување наш Уп1 бр.08-536 од 
10.12.2019 година за преземените дејствија од страна 
на Агенцијата и му беше објаснета постапката за доде-
лување дозвола за непрофитна радиодифузна установа 
за радио емитување пропишаната во Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во однос на евентуалната појава на интерференции 
од соседните држави, Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги го извести подносителот на ба-
рањето со писмен допис – Известување (наш Уп1 
бр.08-536 од 12.12.2019 година) и побара од него да се 
изјасни дали е согласен со наведените услови, односно 
дали и при вакви услови е заинтересиран за добивање 
дозвола за радио емитување. На 16.12.2019 година од 
страна на Универзитетот во Тетово до Агенцијата беше 
доставено Известување бр.13-1820/1 од 13.12.2019 го-
дина (наш Уп1 бр.08-536 од 16.12.2019 година) дека со 
ваквите услови се согласуваат и дека и понатаму се за-
интересирани за добивање на дозвола за радиоемитување. 

Во член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги е предвидено дека доколку сог-
ласно со Планот за доделување и користење на радио-
фреквенциите, се утврди дека има слободни радио-
фреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе 
ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, 
а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој 
закон, како и од аспект на потребите на публиката.  

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги изработи Студија за 
утврдување на оправданоста за објавување јавен кон-
курс за доделување дозвола за непрофитно радио на 
локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш 
арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година, која е објавена 
на веб страницата на Агенцијата на 23.12.2019 година.  
Студијата се изработи за да се утврди оправданоста за 
објавување јавен конкурс за доделување дозвола за 
непрофитна радиодифузна установа за радио емитува-
ње на програмски сервис на локално ниво, на подрачје-
то на општина Тетово, притоа анализирајќи неколку 
важни аспекти, како што се законската рамка и важ-
ност на непрофитните радиостаници, програмската по-
нуда на постојните радиостаници на ова подрачје, нив-
ната слушаност во 2017 и 2018 година како и во 
првиот, вториот и третиот квартал од 2019 година, и 
податоци за потенцијалната публика. 

Наодите од Студија за утврдување на оправданоста 
за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за 
непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на 
општина Тетово, наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 
година покажаа дека постои оправданост за објавување 
јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно ра-
дио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, 
што детално може да се утврди од текстот на самата 
Студија. 
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 Следствено на напред наведеното, a имајќи предвид 
дека согласно Планот за доделување и користење на 
радиофрекфенциите се утврди дека има слободни ради-
офрекфенции, по што беше изработена Студија со која 
се утврди дека постои оправданост за објавување јавен 
конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио 
на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово 
(наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019), врз основа на 
член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10 , 
член 65 ставови 1 и 4 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со 
член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 
и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од ис-
тиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 
алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година 
и Заклучокот бр.02-34/2 од 3.01.2020 година, Советот 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги на 1-та седница, одржана на 03.01.2020 година, 
донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) 
дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот 
на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Маке-
донија, која влегува во сила од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија”. 

 
 

УП1 Бр. 08-576 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
3 јануари 2020 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

42. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник 
на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” 
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-
ривати и горива за транспорт (“Службен весник на 
РСМ” бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид 
Законот за акцизите (“Службен весник на РСМ” 
бр.108/2019, 143/2019, 225/2019 и 275/2019), Законот за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” 
бр.98/2019, 124/2019 и 275/2019), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) 
и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната коми-
сија за енергетика и водни услуги на Република Север-
на Македонија, на седницата одржана на 08.01.2020 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 68,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС - 98 

   70,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

   62,50 (денари/литар) 

- Масло за горење – 
 Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

   51,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    38,548 (денари/килограм) 
 
(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 
формираат цените на одделни нафтени деривати и го-
рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-
врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 
согласно овој член содржан е данокот на додадена 
вредност согласно Законот за данокот за додадена 
вредност. 

 
Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-
те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 
цени, кои изнесуваат: 

   
- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
 28,535 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 30,276 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 31,304 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 30,925 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  30,778 (денари/килограм) 
 

Член 3 
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  надоместок за 
трошоци за работење преку склад и трговска маржа, 
кој за Еуросупер БС-95 и за Еуросупер БС-98 е во из-
нос од 5,600 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е 
во износ од 5,461 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-
1) е во износ од 5,493 денари/литар, додека за мазутот 
М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килог-
рам. 

 
Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 
од склад до бензински станици во износ од 0,75 де-
нари/литар за сите нафтени деривати. 
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Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 21,772 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 21,726 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,121 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

  6,136 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 09.01.2020 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија” и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-33/1  

8 јануари 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

43. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 

член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 

214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на 

привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-

126/19 од 1 ноември 2019 година на Друштвото за про-

изводство, трговија и услуги ЦВЕТКОВСКИ КОМПА-

НИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегуновце, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија на седницата одржана на 2 јануари 

2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегу-

новце му се издава привремена лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-

ја од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Цветковски 

Компани”.  

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија е утврде-

на во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.  

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија согласно 

член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за 

издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија, откако инвести-

торот од точка 1 на оваа Одлука ќе достави потребна 

документација со која овој енергетски објект ќе биде 

ставен во употреба.  

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

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

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-126/19  

2 јануари 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 

Друштво за производство, трговија и услуги ЦВЕТ-

КОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегуновце, 

со седиште на ул. 101 бр. 1 Сиричино, Јегуновце, Ре-

публика Северна Македонија 
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2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-404-2020 

 

4. Единствен матичен број:  6982166 

 

5. Единствен даночен број:  4055014500824 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во фотонапонска електроцентрала 

ФЕЦ “Цветковски Компани” со податоци наведени во 

Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена 

лиценца. 

  

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Цвет-

ковски Компани” со локација на кровна конструкција 

на постоечки објекти на КП бр. 1290/2, КО Сиричино, 

општина  Јегуновце. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика и во согласност со 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична 

енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  

 

Прилог 2 

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: “Цвет-

ковски Компани”, 

2. Планирана моќност на фотонапонска електроцен-

трала: 20,6 kW, 

3. општи податоци:  

- година на почеток на градба: 2019 година 

- година на завршеток на градба: 2019 година 

- година на почеток на работа: 2020 година  

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 

4. податоци за опрема:  

- број на фотонапонски панели: 80 панели kW 

- тип на фотонапонски панели: поликристалени па-

нели  

- производител на фотонапонски панели: Герман-

ски бренд Premium L soly 

- номинални податоци на фотонапонските панели - 

моќност 260Wp 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  

- Германски бренд, FRONIUS 20000 W - 1 парче 

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.720 

kWh/m2 

6. очекувано производство на електрична енергија: 

35.432 kWh 

___________ 

44. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 39, став (2), точка 1) од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 96/18) и член 28 од Правилникот за лиценци 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за 

пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија УП1 бр. 12-

140/19 од 26 ноември 2019 година на Друштвото за 

производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИ-

ЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, на седницата од-

ржана на 2 јануари 2020 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНОС НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Се пренесува Лиценцата за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија од хидро-

електроцентрала „МХЕЦ Бањанска со реф. бр. 115“ из-

дадена со Одлука УП1 бр. 07-02/15 од 5 декември 2017 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 180/17), од Друштвото за производство на елек-

трична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 

Скопје на Друштвото за производство на електрична 

енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студе-

ничани. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 

1, којшто е составен дел на оваа Одлука. 

3. Со влегување во сила на оваа Одлука престанува 

да важи Одлуката за издавање на  лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 

енергија УП1 бр. 07-02/15 од 5 декември 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

180/17). 
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4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-140/19  

2 јануари 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство на електрична енергија 

ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, 

со седиште на ул. 8 бр. 42 Батинци, Студеничани, Ре-

публика Северна Македонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 5 декември 

2017 година 

 

4. Датум на пренос на лиценцата: 2 јануари 2020 

година 

5. Датум на важење на лиценцата: 16 јули 2032 

година 

 

6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-403-2020 

 

7. Единствен матичен број:  6983189 

 

8. Единствен даночен број:  4078014501820 

 

9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ 

Бањанска со реф. бр. 115“ со податоци наведени во 

Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца. 

 

10. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценца, енергетската дејност произ-

водство на електрична енергија ќе ја врши во хидрое-

лектроцентрала „МХЕЦ Бањанска со реф. бр. 115“ во 

општина Чучер Сандево. 

 

11. Права, обврски и одговорности на носителот 

на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  

- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во електродистрибутивниот 

систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ниот систем, операторот на пазарот на електрична 

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 

електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до операторот на електродистрибутивниот систем, во 

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-

на енергија, како и согласно правилниците и другите 

прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната 

комисија за енергетика врз основа на Законот за енер-

гетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, во целокупната доку-

ментација која што се однесува на вршењето на енер-

гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 

согласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 

 

12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во 

тековната година да достави годишен извештај за  
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работењето, вклучувајќи го и извештајот за финан-

сиското и деловното работење во претходната го-

дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

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

сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 

13. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на енер-

гетската дејност производство на електрична енергија.  

 

14. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

15. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 

16. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2 

 

Податоци за хидроелектроцентрала 

 

За МХЕ Бањанска со реф. Бр 115 предвидено е ре-

шение со една хоризонтална Пелтон турбина со макси-

мална моќност од 294 kW.  

- Тип:  хоризонтална Пелтон  

- Производител........................VABTECH 

- Нето пад:  95,7 m 

- Номинален проток:  0,35 m3/s 

- Број на вртежи: …………......750 rpm  

- Максимална моќност:  294 kW 

§ Податоци за генератор: 

- Тип:  Синхрон  

- Производител:   Marelli Motori, MJT 400 MA8 

V10Италија 

- Вратило:  хоризонтална 

- Работен напон:  0,4kV 

- Фрекфенција:  50 Hz 

- Број на вртежи: …………................750 rpm  

- Номиналнa привидна моќност:.......................326 

kVA 

- Номиналнa активна моќност:.......................294 kW 

- Фактор на моќност: 0.9 

- Ниво на заштита: …………............IP23 

- Ладење: …………...........................воздушно 

- Класа на изолација: …………........F 

§ Податоци за трансформаторот: 

- Тип:  трофазен сув  

- Производител: ...............Макител Дооел, Охрид 

- Работен напон..............................0.4/10.5(21) kV/kV 

- Моќност: 400kVA 

- Фрекфенција: 50 Hz 

- Напон на краток спој: 6% 
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45. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија бр.96/19), и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), 

постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

енергија, УП1 бр.12-148/19 од 11 декември 2019 година 

на Друштвото за градежништво трговија и услуги 

АГОН ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari 

tregti dhe sherbime AGON GROUP SHPK Tetove, Регу-

латорната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија на седницата одржана 

на 2 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за градежништво трговија и услу-

ги АГОН ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari 

tregti dhe sherbime AGON GROUP SHPK Tetove му се 

издава лиценца за вршење на енергетската дејност тр-

говија со електрична енергија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, 

којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-148/19  

2 јануари 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за градежништво трговија и услуги АГОН 

ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari tregti dhe 

sherbime AGON GROUP SHPK Tetove, со седиште на 

ул. Беличица бр. 29/А-1 Тетово, Република Северна 

Македонија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата: Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 2 јануари 

2020 година 

4. Датум на важење на лиценцата: 2 јануари 2030 

година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца: ЕЕ-

ТРГ-405-2020 

 

6. Единствен матичен број: 7163444 

 

7. Единствен даночен број: 4028016530502 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како трговија со електрична енергија во смисла на 

оваа лиценца, се смета купување на електрична енерги-

ја во Република Северна Македонија или странство, за-

ради продажба на  други трговци, снабдувачи, операто-

рот на електропреносниот систем, операторот на елек-

тродистрибутивниот систем, потрошувачи на елек-

трична енергија што ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазар на електрична енергија, како и 

продажба во странство. 

 

9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата тери-

торија на Република Северна Македонија и странство. 

 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен: 

- на операторот на електропреносниот систем и 

операторот на пазарот на електрична енергија навреме-

но да им ги доставува информациите за количините на 

електрична енергија и соодветните временски распоре-

ди од сите договори за купoпродажба на електрична 

енергија, како и од договорите за прекугранични тран-

сакции преку електропреносната мрежа во согласност 

со правилата за пазар на електрична енергија и прави-

лата за доделување на прекугранични преносни капа-

цитети, 

- во случаите кога врши прекугранични трансакции 

на електрична енергија, за електричната енергија за ко-

ја се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е 

должен да закупи доволен прекуграничен електропре-

носен и/или електродистрибутивен капацитет во сог-

ласност со Законот за енергетика и прописите и прави-

лата донесени врз основа на Законот за енергетика, 

- да обезбеди доверливост на податоците и количи-

ните на испорачаната електрична енергија до потрошу-

вачите, 

- врз основа на мерењата за потрошената електрич-

на енергија извршени од операторот на соодветниот 

систем, на своите потрошувачи им фактурира за испо-

рачаната електрична енергија по договорената цена, 

при што во фактурата за потрошувачите директно 

приклучени на електропреносниот систем го вклучува 

и надоместокот на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија произведена од повластени произ-
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водители кои користат повластена тарифа. Ако носите-

лот на лиценцата има склучено договор со операторот 

на електродистрибутивниот систем во фактурата за ис-

порачаната електрична енергија го вклучува и надомес-

токот за користење на електродистрибутивниот систем, 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно договорите за купопро-

дажба на електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, во целокупната доку-

ментација која што се однесува на вршењето на енер-

гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 

согласност со Правилникот за лиценци. 

 

11. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за финансиско-

то и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавена и продадена количина на електрична 

енергија во текот на годината, 

2. годишна завршна сметка со сите прилози, 

3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 

4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 

 

12. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

13. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

46. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), 

постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-149/19 од 23 декември 

2019 година на Трговското друштво за вработување на 

инвалидни лица - заштитно друштво, производство, тр-

говија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Дел-

чево, Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на 2 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Трговското друштво за вработување на инва-

лидни лица - заштитно друштво, производство, тргови-

ја и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево 

му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 

електроцентрала ФЕЦ “АЛПИН КОМ”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 

1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-149/19  

2 јануари 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Трговско друштво за вработување на инвалидни ли-

ца - заштитно друштво, производство, трговија и услу-

ги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево, Република 

Северна Македонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  
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3. Датум на издавање на лиценцата: 2 јануари 

2020 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 2 јануари 2055 

година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-406-2020 

 

6. Единствен матичен број: 5908116 

 

7. Единствен даночен број: 4009004108010 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “АЛПИН КОМ” со лока-

ција на кровни површини на број на зграда 1, 2, 7 и 16,  

објекти изградени на КП бр. 4045/1, КО Град, м.в. Мо-

мин Дол, општина Делчево. 

 

9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “АЛПИН КОМ”, со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е 

составен дел на оваа лиценца. 

 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  

- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во електродистрибутивниот 

систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ниот систем, операторот на пазарот на електрична 

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 

електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до операторот на електродистрибутивниот систем, во 

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-

ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-

но правилниците и другите прописи кои ги донесува 

или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија врз 

основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија, во целокупната докумен-

тација која што се однесува на вршењето на енергет-

ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-

ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 

 

11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното 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) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

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

сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 

12. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија.  

 

13. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

ва писмен извештај за движењето на сите параметри 

кои што го определуваат квалитетот на произведената 

електрична енергија во определен временски период. 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 

 

15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2  

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“АЛПИН КОМ”, 

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 102,76 kW, 

3. општи податоци:  

- година на почеток на градба: 2019 година 

- година на завршеток на градба: 2019 година 

- година на почеток на работа: 2020 година  

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 

4. податоци за опрема:  

- број на фотонапонски панели: 367 

- тип на фотонапонски панели: поликристални  

- производител на фотонапонски панели: PiKCELL 

GROUP PiK280P(60) 

- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 280 WP 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  

- KACO blueplanet 50.0 TL3 – 2 парч, 70 000 Wp  

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.580 

kWh/m2 

6. очекувано производство на електрична енергија: 

136.300 kWh 
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