
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

945. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за на-

чинот на вршење на полициските 

работи.................................................. 2 

946. Одлука за објавување на јавен кон-

курс за доделување дозвола на неп-

рофитна радиодифузна установа за 

радио емитување на програмски 

сервис на локално ниво ......................  6 

947. Решение за дополнување на Реше-

нието за забрана на увоз на живи 

животни, производи и нуспроизво-

ди од животинско потекло заради 

заштита од внесување на вирусот 

на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Македонија по 

потекло од Република Словачка ........  10 

948. Решение за дополнување на Реше-

нието за забрана на увоз на живи 

животни, производи и нуспроизво-

ди од животинско потекло заради 

заштита од внесување на вирусот 

на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Македонија по 

потекло од Република Романија.........  11 

  Стр. 

949. Решение за забрана на увоз на жи-

ви животни, производи и нуспроиз-

води од животинско потекло заради 

заштита од внесување на вирусот 

на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Македонија по 

потекло од Кралството Шпанија ........ 11 

950. Програма за антимикробна отпор-

ност за периодот 2017 – 2021 годи-

на
(*)

 ........................................................ 12 

951. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 23 

952. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 25 

953. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 27 

954. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност снаб-

дување со електрична енергија ........... 30 

 Огласен дел....................................... 1-112 

Број 49 24 април 2017, понеделник година LXXIII 



 Стр. 2 - Бр. 49                                                                                        24 април 2017 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

945. 

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ  

НА ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ 

 

Член 1 

 Во Правилникот за начинот за вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 149/07, 110/11, 117/14 и 14/17), во член 58 став 3 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 

„- индиции дека кривичното дело е сторено од омраза;“ 

 

Член 2 

Образецот број 22 се заменува со нов Образец број 22 кој е даден во прилог и е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

     Бр. 13.1.1-26830/1 Министер 

   21 април 2017 година за внатрешни работи, 

             Скопје д-р Агим Нухиу, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

946. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 

и член 20 став 1 алинеја 10, член 65 став 1 и 4, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 

11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), член 15 став 1 

алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во врска со Писмото за намера за отворање на 

непрофитно радио на подрачјето на општина Штип поднесено од страна на Здружението на Ромите, Черења 

Штип, (наш арх. бр. 03-1380/1 од 17.3.2017 година), Студијата за утврдување на оправданоста за објавување 

јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Штип, 

бр.08-1978/1 од 6.4.2017 година и Заклучокот бр.02-2135/3 од 21.4.2017 година година, на својата 17-та седни-

ца одржана на 21.4.2017 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА НА НЕПРОФИТНА 

РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС 

НА ЛОКАЛНО НИВО 

 

1.  Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола на непрофитна радиодифузна установа за ра-

дио емитување на програмски сервис, на ромски и македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на оп-

штина Штип, која ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски 

комуникации на РМ, и тоа: 90.0 МHz. 

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

лице. 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кад-

ровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови 

за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација. 

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуника-

ции на РМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.39/14, 188/14, 44/15 и 193/15) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во 

предметната конкурсна документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата 

за електронски комуникации. 

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на 

следниот начин на бодирање: 
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    6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен 
надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од да-
тумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, во рок од 30 дена од денот на приемот на факту-
рата издадена од Агенцијата. 

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

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годи-
шен надоместок согласно со Законот за електронските ко-
муникации и Правилникот за начинот на пресметка на го-
дишниот надоместок за користење на радиофреквенции, 
на Агенцијата за електронски комуникации („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 161/14). 

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

8. За определување на предавателната фреквенција, 
микролокација, максималната ефективна иззрачена моќ-
ност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за 
другите технички параметри што не се определени со 
оваа Одлука и со конкурсната документација, кандида-
тите се должни (по подигањето на документацијата од 
Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за по-
дигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за 
електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните 
технички параметри, кои се составен дел на конкурсната 
документација и според кои ќе треба да се изработи тех-
ничкиот елаборат за предавателниот дел. 

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

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец – „Пријава за учество на јавен кон-
курс за доделување дозвола на непрофитна радиоди-
фузна установа за радио емитување на програмски сер-
вис на локално ниво, на подрачјето на општина Штип”, 
чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, која се објаву-
ва на веб страницата на Агенцијата.  

Конкурсната документација и образецот - Пријава 
за учество на јавен конкурс, можат да се подигнат во 
архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги на Република Македонија, Палата 
„Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, 
секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот. 

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

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на Република Македонија, Палата „Панко Брашна-
ров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, со назнака „При-
јава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола 
на непрофитна радиодифузна установа за радио емиту-
вање на програмски сервис на локално ниво, на под-
рачјето на општина Штип”. 

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

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

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

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

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-
на во конкурсната документација. 

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат на-
доместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесе-
ни по истекот на рокот определен со оваа Одлука и кои 
нема да бидат комплетни, нема да бидат разгледувани. 

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

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

- за сопственичката структура и кадровските услови: 
м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103-431; 

- за техничките и просторните услови: Арѓенд Џе-
лили тел: 02/3103-407; 

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

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

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен 
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на Република Македонија, Палата „Панко Брашна-
ров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една недела по 
истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден 
во точка 12 на оваа одлука. 

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

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

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

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

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На 17.3.2017 година, до Агенцијата за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги, од страна на Здружение-
то на Ромите Черења Штип беше доставено Писмо со 
намера бр.03-1380/1, за отварање на непрофитно радио 
на подрачјето на град Штип. Во согласност со членот 
70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги, а по повод доставеното Барање, Агенцијата 
на 20.3.2017 година, со писмен допис се обрати до 
Агенцијата за електронски комуникации, за да побара 
информација, дали на ова локално подрачје има сло-
бодна радио фреквенција (допис бр.03-1380/2).  



 Стр. 10 - Бр. 49                                                                                        24 април 2017 
 

 

Агенцијата за електронски комуникации, на 
30.3.2017 година со допис бр. 0805-1127/2 од 27.3.2017 
година (наш арх.бр.03-1380/3 од 30.03.2017 година, од-
говори дека врз основа на техничката анализа од стра-
на на Секторот за радиокомуникации, се утврдени 
следните начелни параметри според кои треба да се из-
работи техничкото решение за покривање на градот 
Штип, и тоа: локација на предавател: Каракуш; Ефек-
тивна иззрачена моќност: 200 W и Фрекфенција: 90.0 
МHz. 

Согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги, предвидено е дека „До-
колку согласно со Планот за доделување и користење 
на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни 
радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со 
која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен 
конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на цел-
та на овој закон, како и од аспект на потребите на пуб-
ликата. За да ги утврди потребите на публиката за ра-
дио емитување во соодветната сервисна зона, како и за 
видот, односно форматот на програмските сервиси за 
кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата може да 
спроведе јавно истражување“. 

Имајќи предвид дека согласно Планот за доделува-
ње и користење на радиофрекфенциите се утврди дека 
има слободни радиофрекфенции, Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, преку Секторот за 
стратешко планирање и авторски права, изработи Сту-
дија за утврдување на оправданоста за објавување ја-
вен конкурс за доделување дозвола за непрофитно ра-
дио, на локално ниво, на подрачјето на општина Штип, 
заверена со наш бр.08-1978/1 од 6.4.2017 година, која е 
објавена на веб страницата на Агенцијата на 6.4.2017 
година. Целта на Студијата беше да се утврди оправда-
носта за објавување јавен конкурс за доделување доз-
вола за радио емитување на непрофитна радиодифузна 
установа на подрачјето на општина Штип, и тоа од ас-
пект на целите утврдени во Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, како и од аспект на потре-
бите на публиката. Во предметната Студија е направе-
на анализа на потенцијалната публика на непрофитната 
радиостаница на подрачјето на општина Штип, како и 
демографските карактеристики на населението. 

Сублимирани, наодите од оваа Студија покажуваат 
дека постои оправданост за објавување јавен конкурс 
за доделување дозвола за непрофитно радио, на локал-
но ниво, на подрачјето на општина Штип, на ромски и 
македонски јазик, што детално може да се утврди од 
текстот на Студијата за утврдување на оправданоста за 
објавување јавен конкурс за доделување дозвола за 
непрофитно радио, на локално ниво, на подрачјето на 
општина Штип.  

Следствено на напред наведеното, имајќи предвид 
дека согласно Планот за доделување и користење на 
радиофрекфенциите се утврди дека има слободни ради-
офрекфенции, по што беше изработена Студија која ут-
врди дека постои оправданост за објавување јавен кон-
курс за доделување дозвола за непрофитно радио, на 
локално ниво, на подрачјето на општина Штип, завере-
на со наш бр.08-1978/1 од 6.4.2017 година, а постои за-
интересираност за инвестирање во локална радиоста-
ница, врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 
став 1 алинеја 10, член 65 став 4, а во врска со член 69 
ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 
71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, член 15 став 
1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 
од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги бр. 01-4351/1 од 
29.8.2014 година и Заклучокот бр.02-2135/3 од 
21.4.2017 година година, Советот на Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги на 17-та сед-
ница, одржана на 21.4.2017 година, донесе Одлука како 
во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија”, на веб-страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој 
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која 
не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните во Република Македонија, која влегува во 
сила од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
УП 1 Бр.08-227 Агенција за аудио и  аудиовизуелни 

24 април 2017 година медиумски услуги, 
Скопје Претседател на Советот 

 Лазо Петрушевски, с.р. 
 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

947. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-
РАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-
ВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАР-
НА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА 
 

Член 1 
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло за-
ради заштита од внесување на вирусот на високо пато-
гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по 
потекло од Република Словачка (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 8/17 и 19/17), во членот 1 
став (1) по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 
4 кои гласат:  

„- Сенек/Senec, 
- Нитра/Nitra,”. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 02 – 186/3 Директор на Агенцијата 

5 април 2017 година за храна и ветеринарство, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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948. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-
РАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-
ВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАР-
НА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло за-
ради заштита од внесување на вирусот на високо пато-
гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по 
потекло од Република Романија (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 11/17 и 31/17), во членот 1 
став (1) по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 
4 кои гласат:  

„- Аргес/Arges, 
- Телеорман/Teleorman,”. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 02 – 338/3 Директор на Агенцијата 

5 април 2017 година за храна и ветеринарство, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

________ 

949. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВА-
ЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИ-
ЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА 

 
Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-
ранува увозот во Република Македонија на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-
текло кои потекнуваат од следните региони во Крал-
ството Шпанија: 

- Гиронес (Гирона)/Girones (Girona), 
- Баикс Емпорда (Ла Бисбал)/Baix Emporda (La 

Bisbal), 
- Риполес (Рипол)/Ripolles (Ripoll), 
- Валес Ориентал (Гранолерс)/Valles Oriental 

(Granollers), 
- Селва (Санта Колома де Фарнерс)/Selva (Santa 

Coloma de Farners) и 
- Гароткса (Oлот)/Garrotxa (Olot). 
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-
раден простор заради одгледување или чување за: 
размножување, производство на месо или јајца за ис-
храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 
од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  
- живина,  
- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 
- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 
- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-
ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  
6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 
7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-
ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 
 

Член 2 
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова реше-

ние, може да се увезуваат производи од месо кои се 
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч 
само доколку месото од овие видови било подложено на 
еден од специфичните третмани B, C или D дадени во 
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и поста-
пката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на вете-
ринарно-здравствениот сертификат или други докумен-
ти што ја придружуваат пратката со живи животни, ак-
вакултура и производи од животинско потекло, како и 
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакул-
тура и производи од животинско потекло(

*
). 

 
Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 02 – 1344/1 Директор на Агенцијата 

5 април 2017 година за храна и ветеринарство, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

                            
()

 Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со 
живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, 

како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 

увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II 

од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година 

за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно 
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за 

увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, 

мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се 
повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777. 
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950. 
Врз основа на член 73 став (2) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 
72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на Агенција-
та за храна и ветеринарство донесe 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АНТИМИКРОБНА ОТПОРНОСТ ЗА  
ПЕРИОДОТ 2017 – 2021 ГОДИНА

(*)
 

 
Член 1 

Предмет 
 
Со оваа програма се врши мониторинг на антимик-

робната отпорност со цел да обезбеди усогласеност со 
барањата пропишани со Законот за безбедност на хра-
на за добивање на компаративни податоци за појавата 
на антимикробна отпорност кај предизвикувачите на 
зоонози, доколку тие претставуваат закана за јавното 
здравје или други предизвикувачи, во периодот 2017-
2021 година.  

Со оваа програма се утврдуваат деталните правила 
за мониторинг и известување за антимикробна отпор-
ност кои се вршат од страна на Агенцијата за храна и 
ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) 
во согласност со Правилникот за начинот на вршење 
на официјалните контроли и постапките за мониторинг 
на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зо-
онози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно 
предмет на мониторинг(

*1
). 

 
Член 2 

Mониторингот и известувањето кои се вршат со 
оваа програма се однесуваат на примероци земени од 
одредени популации на животни кои се одгледуваат за 
производство на храна, како и од одредени видови хра-
на на следните бактерии: 

(а) Salmonella spp.; 
(б) Campylobacter jejuni и Campylobacter coli (C. 

jejuni и C. coli); 
(в) индикатор коменсална Escherichia coli (E. coli) и 
(г) индикатор коменсални Enterococcus faecalis и 

Enterococcus faecium (E. faecalis и E. faecium). 
Mониторингот и известувањето се однесува и на 

Salmonella spp. и E. coli кои во одредени популации 
животни одгледувани за производство на храна и во 
одредена храна ги произведуваат следните ензими: 

(а) β - лактамази со проширен спектар (ESBL); 
(б) AmpC β-лактамази (AmpC) и 
(в) карбапенемази. 
 

Член 3 
Рамка за земање примероци и собирање  

на изолати 
 
Земањето примероци заради мониторинг на анти-

микробната отпорност (во понатамошниот текст: 
АМО) треба да биде во согласност со техничките бара-
ња утврдени во Дел А од Прилогот, кој е составен дел 
од оваа програма за: 

(а) Salmonella spp.; 
(б) C. jejuni; 
(в) индикатор коменсална E. coli и 
(г) Salmonella spp. и E. coli кои произведуваат 

ESBL, AmpC или карбапенемази. 

                            
 Со оваа програма се врши усогласување со одредбите на 

Одлуката (ЕЗ) бр. 652/2013 од 12 Ноември 2013 година за 

мониторинг и известувања на антимикробна резистенција на 
зоонотски и коменсални бактерии (CELEX бр. 32013D0652). 

Во согласност со техничките барања утврдени во 
Дел А од Прилогот од оваа програма може да се соби-
раат репрезентативни изолати од следниве бактерии: 

(а) C. Coli и 
(б) индикатор коменсални E. faecalis и E. faecium. 
 

Член 4 
Изолати на Salmonella spp. добиени  

од оператори со храна 
 
Доколку заради ниска преваленца на бактерии или ма-

лиот број на епидемиолошки единици, минималниот број 
собрани изолати на Salmonella spp., при спроведувањето 
на официјална контрола во согласност со точка 1 (а) Дел 
А од Прилогот од оваа програма, е недоволен за да се дос-
тигне минималниот потребен број на изолати кои ќе би-
дат подложени на тестирање за антимикробна осетливост, 
може да се користат изолати добиени од операторите со 
храна, доколку тие изолати се во согласност со: 

(а) Правилникот за начинот на вршење на офици-
јални контроли на Салмонела и други одредени али-
ментарни интоксикации(

2
) и 

(б) критериумите за хигиена на процесите утврдени 
во точки 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5 од Поглавје 2 од Прилог I 
на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат 
на микробиолошките критериуми за храната(

3
). 

 
Член 5 

Анализа од акредитираните лаборатории 
 
Во акредитираните лаборатории за АМО се вршат 

следните анализи: 
(а) тестирање за антимикробна осетливост на изо-

лати, наведени во точки 2 и 3 Дел А од Прилогот од 
оваа програма и 

(б) специфично следење на Salmonella spp. и E. coli 
кои произведуваат ESBL, AmpC или карбапенемази на-
ведени во точка 4 Дел А од Прилогот од оваа програма. 

 
Член 6 

Проценка и известување 
 
Проценката на резултатите од мониторингот на 

АМО предвидена во членовите 3 и 4 од оваа програма 
се вклучува во годишниот извештај за движењата и жа-
риштата на зоонози и предизвикувачи на зоонози во 
согласност со член 9 од Правилникот за начинот на 
вршење на официјалните контроли и постапките за мо-
ниторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и 
листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се 
редовно предмет на мониторинг(

1
). 

 
Член 7 

Објавување и доверливост на податоците 
 
Резултатите од анализите од член 5 од оваа програма 

се објавуваат во годишниот извештај за движењата и жа-
риштата на зоонози и предизвикувачи на зоонози во сог-
ласност со член 9 од Правилникот за начинот на вршење 
на официјалните контроли и постапките за мониторинг на 
зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози 
и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на 
мониторинг(

*1
) на веб страната на Агенцијата. 

 
Член 8 

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 12-1327/1 Директор на Агенцијата 

6 април 2017 година за храна и ветеринарство, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

951. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 
189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на  електрична енергија УП1 бр.12-11/17 од 31.1.2017 
година на Друштвото за производство трговија и услу-
ги ЕМРЕ – ЛТД ДОО Скопје, за издавање на лиценца 
за производство на електрична енергија, на седницата 
одржана на 18.4.2017 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 

ЕМРЕ – ЛТД ДОО Скопје, со седиште на бул. АСНОМ 
бр. 64-3/7 Скопје, се издава  лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЕМРЕ 1“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа во Оп-
штина Македонски Брод. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности,  ќе донесе одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одоб-
рението за градење, ќе достави извештај за извршен 
технички преглед од надзорен инженер со кој овој 
енергетски објект се става во употреба.  

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

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-11/17  

18 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

      
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

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

РЕ – ЛТД ДОО Скопје, со седиште на бул. АСНОМ 
бр.64-3/7 Скопје 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 291.01.1/17 
 
4. Број на деловниот субјект – 7129254 
 
5. Единствен даночен број – 4032016531891 
 
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ЕМРЕ 1“ 
на КП бр. 161 и КП бр.162, КО Инче Македонски Брод. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучу-

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските Друштвото 
за производство трговија и услуги ЕМРЕ – ЛТД ДОО 
Скопје, со седиште на бул. АСНОМ бр.64-3/7 Скопје, 
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и не-
говото учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 
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- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на  функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 

11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни вијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 

16. 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. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-
бела VI: 

 
1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ 

„ЕМРЕ 1“ со инсталирана моќност од  999,9 kW;  
2. Општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2017 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 
- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на фотонапонска централа - 

35 години. 
3. Податоци за опремата: 
- Број на  на фотоволтаични модули 3333 x 300 W,  
- Тип-поликристални панели  CHN 72P 300W,  
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 3000 Wp, 
- Номинален напон 36,7 V 

- Струја на модул 8,17А 
4. Податоци за инвертор SMA TL  25000W; 
Номинални податоци максимална моќност 40 x 

25kW . 
5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.680 

kWh/m2, 
6. Очекувано производство на електрична енергија 

1680 MWh. 

__________ 

952. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 

164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 

189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 

207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на  електрична енергија УП1 бр.12-12/17 од 31.1.2017 

година на Друштвото за производство трговија и услу-

ги ЕМРЕ – ЛТД ДОО Скопје, за издавање на лиценца 

за производство на електрична енергија, на седницата 

одржана на 18.4.2017 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 

ЕМРЕ – ЛТД ДОО Скопје, со седиште на бул. АСНОМ 

бр.64-3/7 Скопје, се издава лиценца за вршење на енер-

гетска дејност производство на електрична енергија од 

фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЕМРЕ 2“.  
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа во Оп-
штина Македонски Брод. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности,  ќе донесе одлука за 

влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одоб-
рението за градење, ќе достави извештај за извршен 
технички преглед од надзорен инженер со кој овој 
енергетски објект се става во употреба.  

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

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-12/17  

18 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

      
 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство трговија и услуги ЕМ-

РЕ – ЛТД ДОО Скопје, со седиште на бул. АСНОМ 

бр.64-3/7 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 292.01.1/17 

 

4. Број на деловниот субјект – 7129254 

 

5. Единствен даночен број – 4032016531891 

 

6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ЕМРЕ 2“ 

на КП бр. 161 и КП бр. 162, КО Инче Македонски 

Брод. 

 

8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца. 
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9. Право на приклучување, пристап и користење 
на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските Друштвото 
за производство трговија и услуги ЕМРЕ – ЛТД ДОО 
Скопје, со седиште на бул. АСНОМ бр.64-3/7 Скопје, 
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и не-
говото учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на  функционирањето на енергет-
ските пазари; 

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

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 

12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

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

сува на соодветната година. 

 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
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16. 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. 

 

17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  

 

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 

 

1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ „ЕМ-

РЕ 2“ со инсталирана моќност од  999,9 kW;  

2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на фотонапонска централа - 

35 години. 

3. Податоци за опремата: 

- Број на  на фотоволтаични модули 3333 x 300 W,  

- Тип-поликристални панели  CHN 72P 300W,  

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 3000 Wp, 

- Номинален напон 36,7 V 

- Струја на модул 8,17А 

4. Податоци за инвертор SMA TL  25000W; 

Номинални податоци максимална моќност 40 x 25kW. 

5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.680 

kWh/m2, 

6. Очекувано производство на електрична енергија 

1680 MWh. 

953. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 

164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 

189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 

207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на  електрична енергија УП1 бр.12-40/17 од 24.2.2017 

година на Друштвото за производство и трговија МХЕ 

ТОПОЛКИ ДОО Скопје, на седницата одржана на 

18.4.2017 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 и трговија МХЕ 

ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 

„Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје, согласно 

член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава 

лиценца, за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија во мала хидроелектрана 

МХЕЦ „Врановска“ со реф. бр. 312. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од мала хидроелектрична центра-

ла лоцирана во општина Чашка. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 

енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности дополнително ќе доне-

се одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако 

инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок опреде-

лен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за 

извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 

овој енергетски објект се става во употреба. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-40/17  

18 април 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

                                                                                                             

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство и трговија МХЕ ТО-

ПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар „Све-

ти Климент Охридски“ бр.30 Скопје. 
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2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 290.01.1/17 
 
4. Број на деловниот субјект – 6974783 
 
5. Единствен даночен број – 4080014546101 
 
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Врановска“ 
со реф.бр. 312 на КП бр.70/2 и КП бр.361 за машинска 
зграда и зафати за делови КП бр.529/4, КП бр.525, КП 
бр. 527 и КП бр. 682  КО Горно Врановци општина 
Чашка. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучу-

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

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

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

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

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

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

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

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

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

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

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

 
11. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

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

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

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

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

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Правилата 
за пазар на електрична енергија. 
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13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

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

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

 

15. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

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

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  
7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 

16. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
17. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 

18. Физичка заштита на производниот капаци-

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

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

 

19. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 

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

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

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да 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. 

 

21. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

22. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

 

 

Прилог 2 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ Вра-

новска со реф.бр 312 

 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Врановска со реф. бр. 312;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон хоризонтална; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст:  818 kW, 

- Номинален проток: 0,9 m3/s, 

- Номинален нето пад: 103,22, 

- Номинална брзина: 750 RPM 

5. Податоци за генератор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 990 kVA, 

- Моќнoст активна: 792 kW, 

- Номинален напон: 0,4 kV, 

- Номинална брзина: 750 RPM 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 

 

6. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1.500 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV 

954. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 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, 6/16 и 189/16) и член 28 
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по бара-
њето за издавање на лиценца за вршење на енергетска 
дејност снабдување со електрична енергија УП1 бр.12-
44/17 од 6.3.2017 година на Друштвото за трговија со 
електрична енергија ЕНЕКОД ДОО експорт-импорт 
Скопје со седиште на адреса ул. Јуриј Гагарин бр.31/Б 
Скопје на седницата одржана на 18.4.2017 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

ЕНЕКОД ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на 
адреса ул. Јуриј Гагарин бр.31/Б Скопје се издава ли-
ценца за вршење на енергетската дејност снабдување 
со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 12-44/17  

18 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија со електрична енергија ЕНЕ-

КОД ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на адре-
са ул. Јуриј Гагарин бр.31/Б Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Снабдување со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
18.4.2017 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
18.4.2027 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 289.11.1/17 
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6. Број на деловниот субјект – 7150784 
 

7. Единствен даночен број – 4043016520956 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Македонија и стран-

ство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, Правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-

вила за дистрибуција за електричната енергија која се 

обврзал да ја испорача на своите потрошувачи; 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со електрична енергија и правилата за пазар на елек-

тричната енергија во однос на доверливоста и обемот 

на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон ку-

пувачите како и да ги исполни барањата за финансискo 

обезбедувањe; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачката на електрична енергија за своите потро-
шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-
њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-
ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабду-
вање со електрична енергија, заштита на конкуренци-
јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите. 

 
12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и 

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

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

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива. 
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14. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност снабдување со електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата 
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-

ден увид во целокупната документација која што се одне-
сува на вршењето на енергетската дејност за која што е 
издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 

     16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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