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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3346. 
Указ бр. 14 
17 октомври 2019 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19) 

 
СЕ  ПОСТАВУВА  
 
бригаден генерал МИРЧЕ Тито ЃОРГОСКИ  
 
ЗА НАЧАЛНИК НА ШТАБ ВО КОМАНДА ЗА 

ОПЕРАЦИИ ВО  ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ: бригаден генерал,  по формација бригаден 

генерал  
 
лична ВЕС: 31040  
 
до сега: началник на Штаб во Здружена оперативна 

команда во  Генералштабот на Армијата на Република 
Северна Македонија 

Овој Указ да се изврши веднаш. 
 

Бр. 08-1164/1   Претседател на Република 
17 октомври 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
__________ 

3347. 
Указ бр. 15 
17 октомври 2019 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19) 

  Стр. 
3368. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 18 

3369. Решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производи-
тел ......................................................... 19 

3370. Решение за стекнување на статус 
на повластен производител ................. 20 

3371. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител ..........  21 

3372. Решение за стекнување на статус 
на повластен производител ................. 21 

3373. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител ............  22 

3374. Решение за стекнување на статус 
на повластен производител ................. 22 

3375. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител ............  23 

3376. Решение за стекнување на статус 
на повластен производител ................. 23 

 Огласен дел ......................................... 1-56 
 
 
СЕ  ПОСТАВУВА  
 
бригаден генерал ОРЦЕ Драган ЈОРДЕВ  
 
ЗА ЗАМЕНИК КОМАНДАНТ НА КОМАНДА 

ЗА ОПЕРАЦИИ ВО  ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ: бригаден генерал,  по формација бригаден 

генерал – генерал-мајор 
 
лична ВЕС: 31040  
 
до сега: заменик на командант на Здружена опера-

тивна команда во  Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Северна Македонија 

Овој Указ да се изврши веднаш. 
 

Бр. 08-1165/1   Претседател на Република 
17 октомври 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
__________ 

3348. 
Указ бр. 16 
17 октомври 2019 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19) 

 
СЕ  ПОСТАВУВА  
 
генерал-мајор  ПАВЛЕ Јове АРСОСКИ  
 
ЗА КОМАНДАНТ НА КОМАНДА ЗА ОПЕРА-

ЦИИ ВО  ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ: генерал-мајор, по формација генерал-мајор 

– генерал-потполковник 
 
лична ВЕС: 31040  
 
до сега: командант на Здружена оперативна коман-

да во  Генералштабот на Армијата на Република Север-
на Македонија 

Овој Указ да се изврши веднаш. 
 

Бр. 08-1166/1   Претседател на Република 
17 октомври 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
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3349. 
Указ бр. 17 
17 октомври 2019 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19) 

 
СЕ  ПОСТАВУВА 
 
полковник  БЕСНИК Сабедин ЕМИНИ 
 
ЗА КОМАНДАНТ НА 1. ПЕШАДИСКА БРИГА-

ДА ВО КОМАНДА ЗА ОПЕРАЦИИ ВО  ГЕНЕРАЛ-
ШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал 
 
лична ВЕС: 31040  
 
до сега: Командант на 1. Механизирана пешадиска 

бригада во Здружена оперативна команда во Генералш-
табот на Армијата на Република Северна Македонија  

Овој Указ да се изврши веднаш. 
 

Бр. 08-1167/1   Претседател на Република 
17 октомври 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

 
3350. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 14 октомври 2019 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОТО НА СОП-
СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КО-
РИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат во Радо-
виш, на КП бр.3830 и КП бр.3831/9, КО Радовиш, на 
ул.А.Македонски и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 
1, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 
внатрешна површина од 348м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 
1, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  пп, со 
внатрешна површина од 17м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 
2, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 
внатрешна површина од 133м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 
2, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  пп, со 
внатрешна површина од 18м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

2, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  Т, со внат-

решна површина од 455м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

3, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 

внатрешна површина од 369м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

3, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  пп, со 

внатрешна површина од 16м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

3, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  Т, со внат-

решна површина од 1113м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

4, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 

внатрешна површина од 168м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

4, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  пп, со 

внатрешна површина од 16м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

5, кат - к1, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 

внатрешна површина од 1135м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

5, кат - к1, намена на посебен дел од зграда  пп, со 

внатрешна површина од 28м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

5, кат – к1, намена на посебен дел од зграда  Тр1, со 

внатрешна површина од 368м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

5, кат – к1, намена на посебен дел од зграда  Тр2, со 

внатрешна површина од 143м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

6, кат - к1, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 

внатрешна површина од 109м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

6, кат - к1, намена на посебен дел од зграда  пп, со 

внатрешна површина од 5м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

2, кат - к1, намена на посебен дел од зграда  Тр1, со 

внатрешна површина од 65м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

2, кат - по, намена на посебен дел од зграда  п, со внат-

решна површина од 129м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

5, кат – к2, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 

внатрешна површина од 258м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

1, кат - пр, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 

внатрешна површина од 293м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  Б6-2, влез 

2, кат – к1, намена на посебен дел од зграда  Б6-2, со 

внатрешна површина од 120м2, во корист на Републи-

ка Северна Македонија во Катастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-6889/1   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 



 Стр. 4 - Бр. 216                                                                                  18 октомври 2019 
 

3351. 
Врз основа на член 120, став (13) од Законот за без-

бедност 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), Владата на 
Република Северна Македонија, на седница одржана на 
14 октомври 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА УЧЕСТВО 

ВО РАБОТЕЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за висината на надоместок за учество во работењето на 

Националниот совет за безбедност на храна и храна за 

животни, бр.02-1443/9 од 23.9.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-7362/1   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3352. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговскитe друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на собрание на акционерското друштво, на 

седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУ-

ВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА 

НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2018  ДО  

31.12.2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Акционерското друштво за приредување игри на среќа  

Државна лотарија на Македонија за периодот од 

1.1.2018 до 31.12.2018 година, усвоена со Одлука 

бр.02-1424/2 од 12.3.2019 година на Управниот одбор 

на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 

11.3.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-7437/1   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3353. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговскитe друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на собрание на акционерското друштво, на 

седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВ-

НА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ  

ОД 1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Акционерското друштво за приредува-

ње игри на среќа  Државна лотарија на Македонија за 

периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година, усвоен со 

Одлука бр.02-1748/4 од 30.3.2019 година на Управниот 

одбор на ова акционерско друштво, на  седницата, од-

ржана на 30.3.2019 година. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-7437/2   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3354. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговскитe друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на собрание на акционерското друштво, на 

седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА 

СРЕЌА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат Консолидираните фи-

нансиски извештаи на Акционерското друштво за при-

редување игри на среќа Државна лотарија на Македо-

нија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година, ре-

видирани од овластен ревизор и усвоени со Одлука 

бр.02-3041/11 од 10.6.2019 година на Управниот одбор 

на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 

10.6.2019 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-7437/3   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3355. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговскитe друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на собрание на акционерското друштво, на 

седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТE ИЗ-

ВЕШТАИ  НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 

ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВНА 

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА  ЗА ПЕРИОДОТ ОД   

1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се одобруваат Финансиските из-

вештаи на Акционерското друштво за приредување иг-

ри на среќа Државна лотарија на Македонија за перио-

дот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година, ревидирани од ов-

ластен ревизор и усвоени со Одлука бр.02-3041/10 од 

10.6.2019 година на Управниот одбор на ова акционерско 

друштво, на седницата, одржана на 10.6.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-7437/4   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3356. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 14 октомври 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари -објекти, кои се наоѓаат на КП бр. 

5405/2, КО Центар 1, на ул. Илинденска и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект, В4-10, 

влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 404 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект, В4-10, 

влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ПП, со внатрешна површина од 31 м2 

во корист на Република Северна Македонија во Ка-

тастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-7537/1   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3357. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 14 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ КО 

ДРАГОВ ДОЛ, ОПШТИНА  МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ 

КО Драгов Дол, Општина Македонски Брод. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,со вкупна површина од 651 м2 , ги 

има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-7822/1   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3358. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2019 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за зем-

јоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 

120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.152/19), член 12 

од Законот за виното („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 

188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и 70/18) и член 66 од Зако-

нот за сточарството („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО  

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2019 година („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 158/19 и 181/19) во  де-

лот I во воведната реченица износот „6.263.767.000“ се 

заменува со износот „7.178.767.000“, а во заградата по 

зборовите „бр. 238/18“ се додаваат зборовите „и 

,,Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 211/19. 

Во табелата во мерката 1 износот „1.880.000.000“се 

заменува со износот „2.040.000.000“. 

Во мерката 2 износот „1.000“ се заменува со изно-

сот „40.001.000“. 

Во мерката 11 износот „3.979.766.000“ се заменува 

со износот „4.694.766.000 “. 

Во колоната „Вкупно“ износот „6.263.767.000“ се 

заменува со износот „7.178.767.000 “. 

II 

Во делот II во воведната реченица износот 

„1.880.000.000“ се заменува со износот „2.040.000.000“. 

 

III 

Во делот III во воведната реченица износот „1.000“ 

се заменува со износот „40.001.000 “. 

 

IV 

Во делот XII износот „3.979.766.000“ се заменува 

со износот „4.694.766.000 “. 

 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ . 

 

Бр.45-7881/1   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3359. 

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за дано-

кот на добивка („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) ми-

нистерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНИОТ 

БИЛАНС НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на даночниот биланс на непрофитни организа-

ции. 

 

Член 2 

Даночниот биланс на непрофитни организации се 

поднесува на образец „ДБ-НП/ВП” изготвен на хартија 

во бела боја во А-4 формат. 

Формата и содржината на образецот на даночниот 

биланс од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, 

кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 20-9108/1  

15 октомври 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Нина Ангеловска, с.р. 
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3360. 

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18) министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ДАНОК НА ДОБИВКА 

ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА ОД АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината  на образецот на пресметката на данок на добивка 

за покривање на загуба од акумулирана добивка.  

 

Член 2 

Пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка се поднесува на образец 

„ДД-ПЗ” изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат. 

Формата и содржината на образецот на пресметката од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

                  Бр. 20-9109/1  

         15 октомври 2019 година                                    Министер за финансии, 

                      Скопје                                  д-р Нина Ангеловска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
3361. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 16 став (1) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
116/19), постапувајќи по барањето за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-
89/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за 
производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ 
ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата 
МХЕ „Лукар 1“, со инсталирана моќност од 250 kW и 
со локација на КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в 
Ладен дол и Локвата, општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-242, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Лукар 1“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Лок-
вата, општина Кавадарци, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 
kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.123.200 kWh, 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“, 
УП1 бр. 08-85/19 од 14 октомври 2019 година, односно 
се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела: 

 
Блок Месечна количинa на 

испорачана електрична 
енергија (kWh) 

Повластена тарифа 
по блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластената тарифа: 10 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-89/19  

14 октомври 2019 година  Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
3362. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 16 став (1) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
116/19), постапувајќи по барањето за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-
92/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за 
производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ 
ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата 
МХЕ „Лукар 2“, со инсталирана моќност од 250 kW и 
со локација на КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, 
Општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-243, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Лукар 2“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кава-
дарци, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 
kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.641.600 kWh, 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“, 
УП1 бр. 08-90/19 од 14 октомври 2019 година, односно 
се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела: 
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Блок Месечна количинa на 
испорачана електрична 

енергија (kWh) 

Повластена тарифа 
по блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-92/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
3363. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 16 став (1) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
116/19), постапувајќи по барањето за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-
95/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за 
производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ 
ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата 
МХЕ „Лукар 3“, со инсталирана моќност од 250 kW и 
со локација на КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, 
општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на елек-

трична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кава-
дарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-244, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Лукар 3“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кавадарци, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 
kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.814.400 kWh, 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“, 
УП1 бр. 08-93/19 од 14 октомври 2019 година, односно 
се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела: 

Блок Месечна количинa на 
испорачана електрична 

енергија (kWh) 

Повластена тарифа 
по блокови 
(€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластената тарифа: 10 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-95/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
3364. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 16 став (1) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
116/19), постапувајќи по барањето за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-
98/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за 
производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ 
ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата 
МХЕ „Лукар 4“, со инсталирана моќност од 600 kW и 
со локација на КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Вата-
ша м.в Коштанот Бела полана, општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-245, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Лукар 4“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бе-
ла полана, општина Кавадарци, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 600 
kW (една генераторска единица со моќност од 600 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.110.400 kWh, 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
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трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“, 
УП1 бр. 08-96/19 од 14 октомври 2019 година, односно 
се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела: 

 
Блок Месечна количинa на 

испорачана електрична 
енергија (kWh) 

Повластена тарифа 
по блокови 
(€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластената тарифа: 10 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-98/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________  
3365. 

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 31 и 
член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), а 
постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија, УП1 бр. 12-13/19 од 9 октомври 2019 
година на Друштвото за трговија и производство 
МАКПРОГРЕС ДОО Виница, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2019 
година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “МАКПРОГРЕС” на Друштвото 
за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Ви-
ница, издадена со Одлука на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија УП1 бр.12-13/19 од 17 јули 2019 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 149/19) ПРЕСТАНУВА по барање на носителот. 

2. 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. 12-13/19  

15 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

3366. 
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 и 54/19), постапу-
вајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија, УП1 бр. 12-101/19 од 17 септември 2019 го-
дина на Друштвото за производство, трговија и услуги 
увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 15 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

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

увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија, 
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ШАЛАЈКО М”.  

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. 12-101/19  

15 октомври 2019 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, трговија и услуги увоз-

извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија, со се-
диште на ул. Мирко Делев бр. 7 Негорци, Гевгелија, 
Република Северна Македонија. 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 15 октомври 

2019 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 15 октомври 

2054 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-390-2019 
 
6. Единствен матичен број: 5636990 
 
7. Единствен даночен број: 4006002113557 
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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 “ШАЛАЈКО М” со лока-
ција на објект на КП 3938, КО Негорци, општина Гев-
гелија. 

 
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 “ШАЛАЈКО М”, 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 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 и водни услуги на Република 
Северна Македонија врз основа на Законот за енерге-
тика, 

- 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. 

 
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. 

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. 
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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 

“ШАЛАЈКО М”, 
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 85,065 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  
- проценет животен век на ФЕЦ - 35 години 
4. податоци за опрема:  
- број на фотонапонски панели: 321 
- тип: поликристални  
- производител: PiKCELL GROUP PiK265Р(60) 
- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 265 WP 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- FRONIUS SYMO 20.0 TL3 - 3 парчиња, 30 000 Wp 
- FRONIUS SYMO 15.0 TL3 - 1 парче, 22 500 Wp 
5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.680 

kWh/m2 
6. очекувано производство на електрична енергија: 

117.300 kWh 
__________ 

3367. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/18) и член 15 и член 32 од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издава-
ње на лиценца на носител на привремена лиценца 
и/или лиценца за пробна работа за производство на 
електрична енергија УП1 бр. 12-105/19 од 1 октомври 
2019 година на Друштвото за производство на елек-
трична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER 
NOUVA ENERGY ДОО Тетово, на седницата одржана 
на 15 октомври 2019 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA 
ENERGY ДОО Тетово му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска 
река со реф. бр. 105“.  

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-
ат да важат Одлуката за издавање на привремена ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија УП1 бр.12-64/19 од 9 август 
2019 година („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 169/19) и Одлуката за издавање на ли-
ценца за пробна работа за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија УП1 бр.12-
86/19 од 20 септември 2019 година („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 196/19). 

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. 12-105/19  

15 октомври 2019 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 
Друштвото 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. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та за пробна работа  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 15 октомври 

2019 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 15 октомври 

2054 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-378-2019 
 
6. Единствен матичен број:  6754023 
 
7. Единствен даночен број:  4028012516980 
 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
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. 

 
9. 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. 

 
10. 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-
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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. 

 
11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та 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. 

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, 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. 

 
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 ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

__________ 
  

Прилог 2 
 

Податоци за хидроелектроцентрала 
 
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска 

река со реф. бр. 105“,  
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 

360 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: 364 kW, 
- инсталиран проток: 0,208 m³/s, 
- инсталиран нето пад: 196 m, 
- номинална брзина: 1000 -1 
5. Податоци за генератор: 
- тип, производител и номинални податоци – 

GSOTE 400 Sd-6, ATB sever; 
- номинални податоци: 
- номинална привидна моќност: 400 kVA, 
- номинална активна моќност: 360 kW, 
- фактор на моќност: 0,9 
- фреквенција: 50Hz 
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- работен напон: 0,4 kV, 
- номинална брзина: 1000 -1 
6. Податоци за трансформатор: 
- номинални податоци: 
- моќност привидна: 400 kVA, 
- номинален напон: 21(10.5)/0.4 kV/kV  

__________ 
3368. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 
и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/18) и член 15 и член 32 од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издава-
ње на лиценца на носител на привремена лиценца 
и/или лиценца за пробна работа за производство на 
електрична енергија УП1 бр. 12-106/19 од 1 октомври 
2019 година на Друштвото за производство на елек-
трична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER 
NOUVA ENERGY ДОО Тетово, на седницата одржана 
на 15 октомври 2019 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA 
ENERGY ДОО Тетово му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска 
река со реф. бр. 106“.  

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-
ат да важат Одлуката за издавање на привремена ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија УП1 бр.12-65/19 од 9 август 
2019 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 169/19) и Одлуката за издавање на ли-
ценца за пробна работа за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија УП1 бр.12-
87/19 од 20 септември 2019 година („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 196/19). 

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. 12-106/19  

15 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштвото 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. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та за пробна работа  
Производство на електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата: 15 октомври 
2019 година 

 
4. Датум на важење на лиценцата: 15 октомври 

2054 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-379-2019 
 
6. Единствен матичен број:  6754023 
 
7. Единствен даночен број:  4028012516980 
 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
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. 

 
9. 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. 

 
10. 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, 
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- 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 најдоцна до 31 март во тековна-
та 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. 

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, 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. 

 
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 ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

__________ 
  

Прилог 2 
 

Податоци за хидроелектроцентрала 
 
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска 

река со реф. бр. 106“,  
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 

306 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: 308 kW, 
- инсталиран проток: 0,26 m³/s, 
- инсталиран нето пад: 142,95 m, 
- номинална брзина: 750 -1 
5. Податоци за генератор: 
- тип, производител и номинални податоци – 

GSOTE 400 МК-8, ATB sever; 
- номинални податоци: 
- номинална привидна моќност: 340 kVA, 
- номинална активна моќност: 306 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: 400 kVA, 
- номинален напон: 21(10.5)/0.4 kV/kV 

__________ 
3369. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и 
член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр. 116/19), a постапувајќи по барањето за донесување 
на решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител УП1 бр. 08-85/19 од 2 септември 
2019 година на Друштвото за производство на елек-
трична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кава-
дарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 

со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се из-

дава решение за стекнување на привремен статус на 

повластен производител за хидроелектроцентралата 

МХЕ „Лукар 1“ со моќност од 250 kW и со локација на 

КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и 

Локвата, општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 

Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-

дарци; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-242; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕ „Лукар 1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Лок-

вата, општина Кавадарци; 

- моќност на електроцентралата: 250 kW (една гене-

раторска единица со моќност од 250 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.123.200 kWh. 

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија за секоја статусна 

промена, промена во сопственичката структура, проме-

на на техничко-технолошкото работење и промена во 

формата, називот и седиштето, наведени во ова реше-

ние, согласно член 9 од Правилникот за повластени 

производители коишто користат повластена тарифа. 

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

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија го запишува носите-

лот на ова решение и електроцентралата во Регистарот 

на повластени производители коишто користат повлас-

тена тарифа. 

5. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија го доставува 

ова решение до барателот, Министерството за еконо-

мија, Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-

верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-

на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 

систем. 

6. Ова решение 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. 08-85/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

3370. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 

член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 

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

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

член 16 став (1) од Правилникот за повластени произ-

водители коишто користат повластена тарифа („Служ-

бен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 

116/19), постапувајќи по барањето за донесување на ре-

шение за стекнување на статус на повластен произво-

дител УП1 бр. 08-88/19 од 2 септември 2019 година на 

Друштвото за производство на електрична енергија и 

услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулатор-

ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-

лика Северна Македонија на седницата одржана на 14 

октомври 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 

со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се из-

дава решение за стекнување на статус на повластен 

производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 

1“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на 

КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и 

Локвата, општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 

Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-

дарци, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-242, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕ „Лукар 1“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Лок-

вата, општина Кавадарци, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 

kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.123.200 kWh, 

- датум на престанок на важење на ова решение: 21 

октомври 2029 година. 

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 08-88/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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3371. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и 

член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 116/19), a постапувајќи по барањето за донесување 
на решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител УП1 бр. 08-90/19 од 2 септември 
2019 година на Друштвото за производство на елек-
трична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кава-
дарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител за хидроелектроцентралата 
МХЕ „Лукар 2“ со моќност од 250 kW и со локација на 
КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кава-
дарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-243; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Лукар 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кава-
дарци; 

- моќност на електроцентралата: 250 kW (една гене-
раторска единица со моќност од 250 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.641.600 kWh. 

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија за секоја статусна 
промена, промена во сопственичката структура, проме-
на на техничко-технолошкото работење и промена во 
формата, називот и седиштето, наведени во ова реше-
ние, согласно член 9 од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа. 

4. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија го запишува носите-
лот на ова решение и електроцентралата во Регистарот 
на повластени производители коишто користат повлас-
тена тарифа. 

5. Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија го доставува 
ова решение до барателот, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-
на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, и 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. 08-90/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
3372. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 16 став (1) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
116/19), постапувајќи по барањето за донесување на ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител УП1 бр. 08-91/19 од 2 септември 2019 година на 
Друштвото за производство на електрична енергија и 
услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на 14 
октомври 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на статус на повластен 
производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 
2“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на 
КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кава-
дарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-243, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ „Лукар 2“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кава-
дарци, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 
kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.641.600 kWh, 

- датум на престанок на важење на ова решение: 21 
октомври 2029 година. 

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-91/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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3373. 
Врз основа член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и на 

член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр. 116/19), a постапувајќи по барањето за донесување 
на решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител УП1 бр. 08-93/19 од 2 септември 
2019 година на Друштвото за производство на елек-
трична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кава-
дарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител за хидроелектроцентралата 
МХЕ „Лукар 3“ со моќност од 250 kW и со локација на 
КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Ка-
вадарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-244; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Лукар 3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кава-
дарци; 

- моќност на електроцентралата: 250 kW (една гене-
раторска единица со моќност од 250 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.814.400 kWh. 

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија за секоја статусна 
промена, промена во сопственичката структура, проме-
на на техничко-технолошкото работење и промена во 
формата, називот и седиштето, наведени во ова реше-
ние, согласно член 9 од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа. 

4. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија го запишува носите-
лот на ова решение и електроцентралата во Регистарот 
на повластени производители коишто користат повлас-
тена тарифа. 

5. Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија го доставува 
ова решение до барателот, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-
на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, и 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. 08-93/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
3374. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 16 став (1) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
116/19), постапувајќи по барањето за донесување на ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител УП1 бр. 08-94/19 од 2 септември 2019 година на 
Друштвото за производство на електрична енергија и 
услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на 14 
октомври 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на статус на повластен 
производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 
3“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на 
КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Ка-
вадарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-244, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ „Лукар 3“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кава-
дарци, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 
kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.814.400 kWh, 

- датум на престанок на важење на ова решение: 21 
октомври 2029 година. 

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-94/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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3375. 
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 

член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр. 116/19), a постапувајќи по барањето за донесување 
на решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител УП1 бр. 08-96/19 од 2 септември 
2019 година на Друштвото за производство на елек-
трична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кава-
дарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 14 октомври 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител за хидроелектроцентралата 
МХЕ „Лукар 4“ со моќност од 600 kW и со локација на 
КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот 
Бела полана, општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-245; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Лукар 4“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бе-
ла полана, општина Кавадарци; 

- моќност на електроцентралата: 600 kW (една гене-
раторска единица со моќност од 600 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.110.400 kWh. 

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија за секоја статусна 
промена, промена во сопственичката структура, проме-
на на техничко-технолошкото работење и промена во 
формата, називот и седиштето, наведени во ова реше-
ние, согласно член 9 од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа. 

4. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија го запишува носите-
лот на ова решение и електроцентралата во Регистарот 
на повластени производители коишто користат повлас-
тена тарифа. 

5. Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија го доставува 
ова решение до барателот, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-
на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, и 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. 08-96/19  

14 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

_________ 
3376. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 16 став (1) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
116/19), постапувајќи по барањето за донесување на ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител УП1 бр. 08-97/19 од 2 септември 2019 година на 
Друштвото за производство на електрична енергија и 
услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на 14 
октомври 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, 
со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на статус на повластен 
производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 
4“, со инсталирана моќност од 600 kW и со локација на 
КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот 
Бела полана, општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кава-
дарци, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-245, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ „Лукар 4“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бе-
ла полана, општина Кавадарци, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 600 
kW (една генераторска единица со моќност од 600 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.110.400 kWh, 

- датум на престанок на важење на ова решение: 21 
октомври 2029 година. 

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-97/19  

14 октомври 2019 година  Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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