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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2623.
Указ бр. 1
13 август 2019 година
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
48/02, 24/12 и 190/16)
СЕ ОДЛИКУВА
КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАТО ЗА ВРСКИ ВО СКОПЈЕ
со
ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
за континуирана поддршка и помош на Република
Северна Македонија во процесот на пристапување и
исполнување на критериумите и стандардите за остварување на полноправното членство во НАТО.
Бр. 08-724/1
Претседател на Република
13 август 2019 година
Северна Македонија,
Скопје
Стево Пендаровски, с.р.
__________
2624.
Указ бр. 2
13 август 2019 година
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
48/02, 24/12 и 190/16)
СЕ ОДЛИКУВА
СКВАДРОНОТ НА ТРАНСПОРТНИ ХЕЛИКОПТЕРИ
ОД ВОЗДУХОПЛОВНАТА БРИГАДА ОД ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА ПРИ АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
со
ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
за особени заслуги и за исклучителен придонес во
јакнењето на одбранбената способност, зачувувањето
на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Северна Македонија, како и за
успешно претставување и афирмирање на Армијата на
Република Северна Македонија во меѓународни рамки.
Бр. 08-725/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2625.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број
95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по барањето на АД Водостопанство на РСМ
Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии
од вредност од 26.07 и 30.07.2019 година, Комисијата
за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 07.08.2019 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На АД Водостопанство на РСМ Скопје се дава
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 30.000 обични акции, во вредност од 30.000.000 денари согласно Одлуката број 455458/1 од 23.07.2019 година за зголемување на основната главнина со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда, донесена од Владата на Република Северна Македонија во
својство на Собрание на акционери на друштвото.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката број 45-5458/1 од
23.07.2019 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 10-67
7 август 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
2626.
Врз основа на член 13 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНАТА НА
ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот
на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во
постапката за издавање на сертификатот за безбедност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/11 и
34/18) во членот 2 став (2) во алинејата 3, зборовите „наменети за извоз“ се бришат.
Член 2
Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел од овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија” а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.
Бр. 02-1405/3

Агенција за храна и ветеринарство

6 мај 2019 година

Директор,

Скопје

Зоран Атанасов, с.р.
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2627.
Врз основа на член 27 став (14) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР СО
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ОБЈЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И МАНИПУЛАЦИЈА СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА РЕГИСТРИРАНИ ОБЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање одобрение за оператор со
храна за животни и објект за производство, обработка и манипулација со храна за животни и на барањето за добивање решение за запишување во регистарот на регистрирани објекти и оператори со храна за животни.
Член 2
(1) Барањето за добивање одобрение за оператор со храна за животни и објект за производство, обработка и
манипулација со храна за животни се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член дадени се во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
(1) Барањето за добивање решение за запишување во регистарот на регистрирани објекти и оператори со
храна за животни се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член дадени се во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-2052/3
24 јули 2019 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2628.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија, УП1 бр. 12-24/19 од 5 април 2019 година на
Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ Струмица,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енерги ја, трговија и услуги АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ
Струмица му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОГРУПВНМ ДООЕЛ СТРУМИЦА”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-24/19
7 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија,
трговија и услуги АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ Струмица
со седиште на ул. Ленинова бр.15, Струмица, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 август 2019
година
4. Датум на важење на лиценцата: 7 август 2054
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-352-2019
6. Единствен матичен број: 6730876
7. Единствен даночен број: 4080011523763

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ СТРУМИЦА” со локација на:
- ГП.бр.1-15 КП1212/4;
- ГП.бр.1-16 КП 1212/5;
- ГП.бр.1-17 КП1212/11, 1210/1 и 1212/12;
- ГП.бр.1-18 КП1212/13, 1212/15, 1210/3, 1212/14 и
2043/2;
- ГП.бр.1-19 КП1212/16, 1210/4 и 2043/3,
сите во КО Борисово, општина Ново Село.
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ СТРУМИЦА”, со технички 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 енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите 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 правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно 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 Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
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11. Обврска за доставување на Годишен извештај 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 деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето 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 однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува 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 енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
15. Менување, продолжување, пренос, престанување, 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.
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16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ СТРУМИЦА”,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 1000 kW,
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2019 година,
- година на завршеток на градба: 2019 година,
- година на почеток на работа: 2019 година.
4. Податоци за опрема:
- тип и производител на фотонапонски панели:
Longi Solar,
- вкупен број на фотонапонски панели: 4000,
- номинални податоци на фотонапонски панел:
- моќност: 250 W,
- напон: 29,70 V,
- струја: 8,75 A;
- тип и производител на инвертор:
- 16 инвертори од тип HUAWEI SUN 2000-60-KTL
со моќност 60 kW,
- 1 инвертор HUAWEI SUN 2000-36-KTL со моќност 36 kW
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1.400
– 1.500 kWh/m2,
6. Очекувано производство на електрична енергија:
1.500 MWh.
__________
2629.
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 весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-60/19 од 9 јули 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 август
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид му се издава
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Караниколос со реф. бр. 80“.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е утврдена 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
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издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-60/19
12 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, 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 на електрична енергија
МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид, со седиште на Ул. 7-ми
Ноември бр. 187 Охрид, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-358-2019
4. Единствен матичен број: 7164998
5. Единствен даночен број: 4020016532490
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Караниколос со реф.бр. 80“ 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 хидроелектроцентрала „ МХЕЦ Караниколос
со реф.бр. 80 “ во општина Тетово.
8. Право на приклучување и пристап на системот 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 условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност 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 доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „ МХЕЦ Караниколос со реф.бр. 80 “,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
1200 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2018 година
- година на завршување на градба: 2021 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Fero
Invest, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 1313 kW,
- инсталиран проток: 0,42 m³/s,
- инсталиран нето пад: 355,26m,
- номинална брзина: 1000 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
- номинални податоци:
- номинална моќност Sg: 1500 kVA,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,69 kV,
- номинална брзина: 1000 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 1500 kVA,
- номинален напон: 10(20)/0,69 kV/kV.
__________
2630.
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 весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-64/19 од 18 јули 2019 година на Друштвото за производство на електрична
енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДОО Тетово, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДОО Тетово му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од хидроелектроцентрала
„МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
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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 инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-64/19
9 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, 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 на електрична енергија
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY
ДОО Тетово, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 64,
Тетово, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-378-2019
4. Единствен матичен број: 6754023
5. Единствен даночен број: 4028012516980
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Одранска река со реф. бр. 105“ 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 хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река
со реф. бр. 105“ во општина Тетово.
8. Право на приклучување и пристап на системот 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 условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност 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 доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска
река со реф. бр. 105“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
323,60 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2016 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци –
Hidropower, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 347,6 kW,
- инсталиран проток: 0,208 m³/s,
- инсталиран нето пад: 196m,
- номинална брзина: 750 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
GSOTE 400 Sd-6, ATB sever;
- номинални податоци:
- номинална моќност: 330,125 kW,
- фактор на моќност: 0,9
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 750 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 500 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%.
__________
2631.
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 весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-65/19 од 18 јули 2019 година на Друштвото за производство на електрична
енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДОО Тетово, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДОО Тетово му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од хидроелектроцентрала
„МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“.
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2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е утврдена 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 инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-65/19
9 август 2019 година
Скопје

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 доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, 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 на електрична енергија
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY
ДОО Тетово, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 64,
Тетово, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-379-2019
4. Единствен матичен број: 6754023
5. Единствен даночен број: 4028012516980
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Одранска река со реф. бр. 106“ 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 хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река
со реф. бр. 106“ во општина Тетово.
8. Право на приклучување и пристап на системот 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 условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска
река со реф. бр. 106“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
278,7 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2016 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци –
Hidropower, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 228 kW,
- инсталиран проток: 0,24 m³/s,
- инсталиран нето пад: 115m,
- номинална брзина: 750 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
GSOTE 400 МК-8, ATB sever;
- номинални податоци:
- номинална моќност: 284,38 kW,
- фактор на моќност:0,9
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 750 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 500 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%.
__________
2632.
Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), а во врска со
член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по Барањето за продолжување на важноста на
решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за
производство на хидроелектрична енергија СУПЕР
НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово УП1 бр. 08 - 08/17 од 4 октомври 2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 9 август 2019 година, донесе

14 август 2019

Бр. 169 - Стр. 15

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за хидроелектроцентралата „MХЕЦ Одранска река со
реф.бр.106”, УП1 бр.08-08/17 („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/17, 3/18 и 108/18) на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО
Тетово, се продолжува до 27 декември 2019 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-08/17
9 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
__________

2633.
Врз основа на член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19), постапувајќи по Известувањето УП1 бр.0808/17 од 8 октомври 2018 година на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 август 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
НА ЕНЕРГИЈА
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија УП1 бр. 08-08/17 („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/17, 3/18, и 108/18), се менува
називот на друштвото и планираната моќност на хидроелектроцентралата MХЕЦ Одранска река со
реф.бр.106 при што, зборовите: „Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА
ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово“
се менуваат со зборовите„ Друштвото за производство
на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА
ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово“ и
„228“ се менува со „278,7“.
2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „Друштвото за производство на хидроелектрична
енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДООЕЛ Тетово“ се менуваат со зборовите
„Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДОО Тетово“ и во алинеја 5, планираната
моќност на електроцентралата: „228“ се менува со
„278,7“.

3. Во точката 3 се менува планирана моќност на
електроцентралата: „228“ се менува со „278,7“.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-08/17
9 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
__________

2634.
Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), а во врска со
член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по Барањето за продолжување на важноста на
решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за
производство на хидроелектрична енергија СУПЕР
НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово УП1 бр. 08 - 60/16 од 4 октомври 2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 9 август 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија за
хидроелектроцентралата „MХЕЦ Одранска река со
реф.бр.105”, УП1 бр.08-60/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.189/16, 10/17, 3/18, и 108/18) на
Друштвото за производство на хидроелектрична енергија
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY
ДОО Тетово, се продолжува до 12 декември 2019 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-60/16
9 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
__________

2635.
Врз основа на член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска
со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19) постапувајќи по Известувањето УП1 бр.0860/16 од 8 октомври 2018 година на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 август 2019 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-60/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.189/16, 10/17, 3/18, и 108/18), се менува називот на друштвото и планираната моќност на хидроелектроцентралата MХЕЦ Одранска река со реф.бр.105 при што, зборовите: „Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово“ се менуваат со зборовите„ Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДОО Тетово“ и „282“ се менува со „323,60“.
2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово“ се менуваат со зборовите „Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово“ и во алинеја 5, планираната моќност на електроцентралата: „282“ се менува со „323,60“.
3. Во точката 3 се менува планирана моќност на електроцентралата: 282“ се менува со „323,60“
4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-60/16
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