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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2602. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО 

 
I 

Г. Стојан Карајанов се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Косово, со седиште во 
Приштина.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 138 Претседател 

31 јули 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д - р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
2603. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

 
I 

Г. Веле Трпевски се отповикува од должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Република Албанија, со седиште во Тирана.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 139 Претседател 

31 јули 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д - р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2604. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 51 став 4 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13) постапу-
вајќи по Барањето на Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и услуги АЛМИ ПЕТРОЛ експорт-
импорт ДООЕЛ Куманово, за престанување на лиценца 
за вршење на енергетска дејност Tрговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт, бр.02-1416/1 од 28.09.2006 и измена и дополну-
вање УП1 Бр. 11-60/12 од 31.07.2012 година, на седни-
цата одржана на ден 29.7.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТ НА ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
TРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАН-
СПОРТ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АЛМИ ПЕТРОЛ 

ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ КУМАНОВО 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност Tрго-

вија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт, на Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и услуги АЛМИ ПЕТРОЛ експорт-
импорт ДООЕЛ Куманово, издадена од Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија  со 
Oдлука бр.02-1416/1 од 28.09.2006 година и измена и 
дополнување на Одлуката УП1 бр. 11-60/12 од 
31.07.2012 година, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на РМ“.  

 
УП1 Бр. 11 – 60/12  
29 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2605. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011 и 79/2013) и член 28 став 1 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр.143/11 и 78/13), постапу-
вајќи по барањето на Друштво за производство, тран-
спорт, трговија и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ експорт-
импорт ДООЕЛ Куманово, за издавање на  лиценца за 
вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуро-
супер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и 
Течен нафтен гас (ТНГ),  на седницата одржана на 
29.7.2013 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУ-
РОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО ЕЛ-1,  

БИОГОРИВО И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. На Друштво за производство, транспорт, трговија 

и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ експорт-импорт ДООЕЛ 
Куманово,, му се издава лиценца за вршење на енергет-
ска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија 
на големо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра 
лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас 
(ТНГ).   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуро-
супер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и 
Течен нафтен гас (ТНГ), “ кој што е составен дел на 
оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

  
УП1 Бр. 11 – 131/13  
29 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-
ЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАН-
СПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО 

ЕЛ-1, БИОГОРИВО И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, транспорт, трговија и ус-

луги БАЛКАН-ПЕТРОЛ експорт-импорт ДООЕЛ Ку-
маново, со седиште на ул.„ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУ-
ЦИЈА“ бр.51, Куманово, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 
гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ).   

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
29 јули 2013 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
29 јули 2023 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 41.03.1/13 
 
7. Број на деловниот субјект - 6849229 
  
8. Единствен даночен број – 4017013521918 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, 
Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен 
гас (ТНГ).   

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Био-
гориво и Течен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна 
продажба на трговци или потрошувачи во земјата и 
странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. Приемот и испораката на нафтените деривати ќе 
се врши во склад за нафта и нафтени деривати што се 
наоѓа на КП бр.9512/1 и 9513/1 КО Младо Нагоричане, 
м.в. Голема Падина, во сопственост на ДПТТУ АЛМИ 

ПЕТРОЛ експорт-импорт ДООЕЛ Куманово“, а заку-
пени од страна на Друштво за производство, тран-
спорт, трговија и услуги БАЛКАН-ПЕТРОЛ експорт-
импорт ДООЕЛ Куманово. Вкупниот капацитет на 
складот е 460 м3, од кои: 3 резервоари од по 50 м3 ме-
ѓусебно поврзани, за складирање на Еуродизел БС, 2 
резервоари од по 50 м3 меѓусебно поврзани, за склади-
рање на Еуросупер БС 95, 2 резервоари од по 50 м3 ме-
ѓусебно поврзани, за складирање на Екстралесно гори-
во (ЕЛ-1), 1 резервоар од 50 м3 за складирање на био-
гориво и 1 резервоар од 60 м3 за складирање на течен 
нафтен гас (ТНГ). 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трговија 

на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра 

лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас 

(ТНГ), во секое време треба да ги исполнуваат пропи-

шаните минимално-техничките услови за вршење на 

дејноста 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 

да поседува или да има обезбедено право на користење 

на склад во кој се складира Еуродизел БС, Еуросупер 

БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен 

нафтен гас (ТНГ), со капацитет определен со прописи-

те со кои се уредува трговијата на големо со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-

на на расположивиот капацитет за складирање на   Еу-

родизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-

1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во 

рок од 30 дена по настаната промена. 
 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Дејноста трговија на големо со Еуродизел БС, Еу-

росупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и 

Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може 

да ја врши на територијата на Република Македонија и 

во странство.  

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, 

Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ); 

- обезбеди Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра 

лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас 

(ТНГ), со кој врши трговија на големо да ги исполнува 

пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

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

бота; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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13. Обврска за  поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  

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 работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието, како 

и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-

на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  

1. набавка и продажба на Еуродизел БС, Еуросупер 

БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен 

нафтен гас (ТНГ), во текот на извештајна година, пре-

зентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на 

оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови,  

- применетите сметководствени политики,  

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди, 

и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца; 

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- 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 дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-

на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

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.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-

таји за набавка и продажба на Еуродизел БС, Еуросу-

пер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Те-

чен нафтен гас (ТНГ), презентирани согласно Табелата 

1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 

Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-

ности, настани и промени кои што имаат или би може-

ле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 

Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 

други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

за енергетика во вршењето на  дејноста за која е изда-

дена лиценцата,  увид во целокупната документација 

на носителот на лиценцата, објектите, деловните прос-

тории, простори, инсталациите, како и на средствата и 

опремата потребни за вршење на дејноста, во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. 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 Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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2606. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на машински делови и алат СВЕМЕК 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за користење на пов-
ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 31.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на машински де-

лови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. Перо Наков, бр.134, Гази Баба, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од фотонапон-
ската електроцентрала „СВЕМЕК“ со инсталирана 
моќност од 299,25 kW и со локација на КП.бр.1125/1, 
зграда 91, ул. Перо Наков, бр.134, КО Маџари, Општи-
на Гази Баба, Скопје.  

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

шински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. Перо Наков, бр.134, Га-
зи Баба, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-39 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СВЕМЕК“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1125/1, зграда 91, ул. Перо Наков, бр.134, КО 
Маџари, Општина Гази Баба, Скопје 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
299,25 kW (1197 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 366.000 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 фотонапонската електроцентрала „СВЕ-
МЕК“, УП 1 бр. 08-90/12 од 30.05.2012 година, однос-
но во зависност од инсталираната моќност на фотона-
понската електроцентрала „СВЕМЕК“ се одобрува ко-
ристење на повластена тарифа од 26 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08 – 134/13  
31 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2607. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 4 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/11 и 79/13) и член 21 од Правилникот за 
цени на топлинска енергија и системски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата од-
ржана на  30 јули 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИ-
ФНИ СТАВОВИ ЗА 2013 ГОДИНА НА АД ЕЛЕМ –  

ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА – СКОПЈЕ 
 
1. Регулираниот максимален приход за производ-

ство, дистрибуција и снабдување со топлинска енерги-
ја за 2013 година, што ја испорачува АД ЕЛЕМ – Под-
ружница Енергетика – Скопје на тарифните потрошу-
вачи приклучени на дистрибутивната мрежа се опреде-
лува да изнесува 250.606.259 денари.  

2. Регулираната просечна цена за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
регулираната 2013 година, што ја испорачува АД 
ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – Скопје на тарифни-
те потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа 
се определува да изнесува 4,4950 ден/kWh. 

3. Се одобруваат следните тарифни ставови за про-
дажба на топлинска енергија за греење на тарифните 
потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика 
– Скопје од 01.08.2013 година: 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август 2013 година. 

 
УП1 Бр. 08 - 138/13  
30 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2608. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011 и 79/2013) и член 21 од Правилникот 
за цени на топлинска енергија и системски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата од-
ржана на 30 јули 2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2013 ГОДИ-
НА НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕР-
ЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален 
приход од 2.009.798.816 денари за 2013 година за испо-
рачана количина на топлинска енергија од 449.813.827 
kWh,  

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 1.409.636.172 денари, за на-
бавени 449.813.827 kWh на излез од дистрибутивната 
мрежа и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на 
топлинска енергија согласно тарифниот систем за про-
дажба на топлинска енергија.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на сис-
темски услуги и системска резерва изнесува 
322.742.474 и истиот износ го плаќа на дистрибутерот 
на топлинска енергија согласно тарифниот систем за 
продажба на топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за услугата дистри-
буција на топлинска енергија изнесува 130.794.178 де-
нари за дистрибуирана количина на топлинска енергија 
од 449.813.827 kWh до крајните потрошувачи, и истиот 
износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија 
согласно тарифниот систем за продажба на топлинска 
енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 146.625.992 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
449.813.827 kWh, на ниво на мерно место и истиот из-
нос го фактурира на потрошувачите на топлинска енер-
гија согласно тарифниот систем за продажба на топ-
линска енергија. 

6. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 
на РМ“ бр.99/13), се одобруваат следните тарифни ста-
вови за снабдување со топлинска енергија за греење на 
ниво на мерно место:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август 2013 година. 

 
УП1 Бр. 08 - 142/13  
30 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2609. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 
136/2011 и 79/2013),  член 21 од Правилникот за цени 
на топлинска енергија и системски услуги („Службен 
весник на РМ“ бр. 28/2013), на седницата одржана на 
30 јули 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОД-
СТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ 
ЗА 2013 ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ 

 
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла 

вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регу-
лираниот максимален приход за производство, дистри-
буција и снабдување со топлинска енергија за греење 
за 2013 година, да изнесува 59.301.990 денари, за про-
изведена количина на топлинска енергија од 12.685.431 
kWh на ниво на производител и испорачана количина 
на топлинска енергија од 11.797.451 kWh, на ниво на 
мерно место. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 2 на оваа Одлука, како и согласно та-
рифниот систем за продажба на топлинска енергија за 
греење, тарифните ставови за период од 1 август 2013 
година се утврдуваат да изнесуваат:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август  2013 година. 

 
УП1 Бр. 08 – 143/13  
30 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2610. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 
136/2011 и 79/13) и член 21 од Правилникот за цени на 
топлинска енергија и системски услуги („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 28/13), на седницата одржана на 30 јули 
2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ, НАДОМЕСТОК ЗА 
СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕР-
ВА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОП-
ЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2013 ГОДИНА НА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за производство на топлинска 

енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ-Скопје, се утврдува регулираниот 
максимален приход за вршење на регулираната дејност 
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производство на топлинска енергија за 2013 година да 
изнесува 1.357.556.379 денари за произведена количи-
на на топлинска енергија од 365.761.683 kWh и ангажи-
рана моќност од 445.000 kW. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр.99/13), се утврдуваат месечниот надоместок 
за системски услуги и системска резерва и тарифниот 
став за производство на топлинска енергија на ниво на 
регулиран производител за 2013 година: 

 
 
 
 
 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август  2013 година. 

 
УП1 Бр. 08 - 144/13  
30 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2611. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за проектирање и инжинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 29.07.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за проектирање и инжинеринг 

ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз 
Скопје, со седиште на ул. Панко Брашнаров бр.4, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од хидроелек-
троцентралата МХЕ „Зелен град“ со инсталирана моќ-
ност од 130 kW и со локација реф. бр. 371 на водотекот 
на Зеленградска река, КП 1221/3, КО Јамиште, Општи-
на Пробиштип. 

 
2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за проектирање и ин-

жинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - 
извоз Скопје, со седиште на ул. Панко Брашнаров бр.4, 
Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-44 

- назив на електроцентралата: МХЕ „Зелен град“  
- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција реф. бр. 371 на водотекот на Зеленградска река, 
КП 1221/3, КО Јамиште, Општина Пробиштип 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 130 
kW  

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 500.000 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 „Зелен 
град“, УП 1 бр.08-113/12 од 19.07.2012 година, односно 
се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела: 

 

Бло
к 

Kоличинa на испорачана 
електрична  

енергија по блокови (kWh) 

Повластена тари-
фа за испорача-
ната електрична 
енергија по бло-
кови (€¢/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 повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-169/13 Претседател 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2612. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 29.07.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од хидроелектроцен-
тралата „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“ со инстали-
рана моќност од 666 kW и со локација реф.бр.138 на 
КП. бр.830/2,  КП. бр.1011/2, КО Глажња, Општина 
Липково. 



 Стр. 10 - Бр. 108                                                                             31 јули 2013 
 

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

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12 Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-48 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф.бр.138 на КП. бр.830/2,  КП. бр.1011/2, КО 
Глажња, Општина Липково 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 666 
kW  

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.159.000 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 Брестјанска 
- реф. бр. 138“, УП 1 бр.08-198/12 од 08.10.2012 годи-
на, односно се одобрува користење на повластените та-
рифи за одделните блокови, според следната табела: 

 

Бло
к 

Kоличинa на испорачана 
електрична  

енергија по блокови (kWh) 

Повластена тари-
фа за испорача-
ната електрична 
енергија по бло-
кови (€¢/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 повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-171/13 Претседател 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2613. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, за 
користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 31.7.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА 

ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ванчо Прке 

бр.18, Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од 
хидроелектроцентралата МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“ со 
инсталирана моќност од 160 kW и со локација на 
КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за научни дејности 

ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ван-
чо Прке бр.18, Струмица 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-109 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 160 

kW  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.000.000 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 МХЕЦ „МИНИ 
ТУРИЈА“, УП 1 бр.08-300/12 од 27.05.2013 година, од-
носно се одобрува користење на повластените тарифи 
за одделните блокови, според следната табела: 

 

 
 
 
 
 
 
 

- период на користење на повластените тарифи: 20 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08 – 177/13  
31 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2614. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, став 1 точка 4 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011 и 79/2013), на седницата одржана на 
30 јули 2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДИС-
ТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 
2013 ГОДИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ  

СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран мак-
симален приход за вршење на регулираната дејност 
дистрибуција на топлинска енергија за 2013 година во 
износ од 130.794.178 денари. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Tарифни-
от систем за продажба на топлинска енергија („Сл.вес-
ник на РМ“ бр.99/2013) се утврдува месечен надомес-
ток за услугата дистрибуција на топлинска енергија во 
износ од 10.899.515 денари.  

3. Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава 
топлинската енергија на снабдувачот со топлинска 
енергија изнесува 3,1338 денари/kWh. 

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

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија’, 
а ќе се применува од 1 август 2013 година. 

 
УП1 Бр. 08 - 180/13  
30 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2615. 
Комисијата за решавање на жалби во областа на 

енергетиката, постапувајќи по Жалбата на ЕВН Елек-
тростопанство на Македонија АД, Скопје УП-1 бр.08-
121/13 од 12.07.2013 година, изјавена против Одлуката 
за одобрување на регулиран максимален приход и цена 
за вршење на регулираната енергетска дејност снабду-
вање со електрична енергија на тарифни потрошувачи 
на EВН Македонија АД, Скопје за 2013 година на Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија, УП1.бр 08-121/13 од 28.06.2013 година, врз ос-
нова на член 31, од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.16/2011, 136/2011 
и 79/2013) на седницата одржана на 29.7.2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Жалбата на ЕВН Електростопанство на Македонија 

АД, Скопје  УП-1 бр.08-121/13 од 12.07.2013 се  ува-
жува. 

Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, УП1.бр 08-121/13 од 
28.06.2013 година се поништува и се одлучува: 

1. На ЕВН Електростопанство на Македонија, акци-
онерско друштво за дистрибуција на електрична енер-
гија Скопје, за 2013 година му се одобрува регулиран 
максимален приход (MAR) , за вршење на регулирана-
та енергетска дејност снабдување со електрична енер-
гија на тарифни потрошувачи да изнесува 
24,174,941,561 денари, за испорачани 5,268,120,262 
kWh електрична енергија. 

2. Просечната продажна цена на електричната енер-
гија по која ЕВН Електростопанство на Македонија, 
акционерско друштво за дистрибуција на електрична 
енергија Скопје ќе ја ги снабдува тарифните потрошу-
вачи за 2013 година се утврдува да изнесува 4.5889 де-
нари за kWh електрична енергија. 

3. Во согласност со просечната продажна цена на 
електричната енергија утврдена во цените на пресмет-
ковните елементи врз основа на која тарифните потро-
шувачи ќе ја плаќаат испорачаната електрична енергија 
изнесува: 

3.1 За категорија на тарифни потрошувачи на 35 kV 
напонско ниво и категорија на тарифни потрошувачи 
на 6 kV , 10(20) kV напонско ниво: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Во Согласност со Тарифниот систем за продаж (٭)

ба на електрична енергија на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ“ бр. 88/2011, 97/2012 и 
123/2012) активната моќност на потрошувачите од ка-
тегоријата на тарифни потрошувачи  на 0,4 kV (380/220 
V) напонско ниво , група „домаќинства“ и група оста-
нати, подгрупа останати, подгрупа II тарифен степен 
учествува во вкупната вредност на електричната енер-
гија од 25%, а се пресметува на таков начин што вред-
носта на превземената активна електрична енергија  
(kWh) се зголемува за 33% за секој потрошувач. 

4. Решението стапува на сила од 1 Август 2013 го-
дина. 

 
Образложение 

 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, (понатаму РКЕ) на 28.06.2013 година до-
несе Одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход и цена за вршење на регулираната енергетска 
дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на EВН Македонија АД, Скопје за 2013 
година заведена под УП1.бр 08-121/13. Со Одлуката, 
РКЕ утврдила регулираниот максимален приход 
(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи да изнесува 23.806.875.891 денари, за испора-
чани 5.268.120.262 kWh електрична енергија, a просеч-
ната цена по која ЕВН Електростопанство на Македо-
нија, акционерско друштво за дистрибуција на елек-
трична енергија Скопје (понатаму Жалител) ќе ги снаб-
дува тарифните потрошувачи за 2013 година да изнесу-
ва 4,5190 денари за kWh електрична енергија. Исто 
така, во Одлуката РКЕ ги утврдила цените на пресмет-
ковните елементи согласно просечната продажна цена 
на електричната енергија за тарифните потрошувачи по 
напонско ниво на 0,4 kV (380/220V), 6 kV, 10(20) kV и 
35 kV. 

Незадоволен од Одлуката на РКЕ под број УП1.бр 
08-121/13, Жалителот на 12.07.2013 година изјави Жал-
ба УП1.бр 08-121/13 заведена во Комисијата за решава-
ње на жалби од областа на енергетиката под број УП-2 
31-26 од 18 Јули 2013. Во поднесената жалба, жалите-
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лот ја побива во целост Одлуката на РКЕ од 28 Јуни 
2013 година под број УП1.бр 08-121/13 и предложи 
жалбата да се усвои, а побиваната Одлука да се укине и 
предметот да се врати на повторно одлучување пред 
РКЕ или второстепената комисија со своја одлука ме-
риторно да одлучи во постапката. Жалителот ја оспо-
рува Одлуката УП1.бр 08-121/13 на РКЕ поради: 

- Суштествени повреди на постапката 
- Погрешно и нецелосно утврдена фактичка сос-

тојба 
- Повреда на материјалното право – Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011,136/2011 и 79/2013), Правилникот за цени на 
електрична енергија на тарифни потрошувачи („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 21/2011, 168/2011 и 135/2012) 
(во понатамошниот текст: Правилник) и Законот за ра-
тификација на Договорот за енергетска заедница 
(„Службен Весник на РМ“ бр. 59/2006). 

Комисијата за решавање на жалби од областа на 
енергетиката побара одговор на жалбата од РКЕ и до-
полнителни податоци од страна на Жалителот во однос 
на износ на бруто плати, биланси на успех за 2010, 
2011 и 2012 година, пренесени трошоци за вршење на 
регулираната енергетска дејност снабдување со елек-
трична енергија на тарифни потрошувачи и амортиза-
ција на средствата за вршење на регулираната дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи за 2013 година. 

По разгледување на сите документи во предметот и 
доставените податоци,  Комисијата за решавање на 
жалби од областа на енергетиката најде дека жалбата е 
основана. 

Оперативните трошоци за вршење на регулирана 
енергетска дејност снабдување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи во делот на бруто плати и 
други услуги не се целосно утврдени. Според анализа-
та на РКЕ при пресметката на трошоците за бруто пла-
ти не се земени во предвид платите на вработените чии 
работни часови секундарно се распределуваат и алоци-
раат на лиценцата снабдување на електрична енергија 
на тарифни потрошувачи врз основа на евидентираните 
работни часови. Имајќи ги во предвид доставените по-
датоци за бројот на вработени како и бројот на работни 
часови алоцирани на лиценцата снабдување на елек-
трична енергија на тарифни потрошувачи, се утврдува 
бројот на вработени кои овозможуваат вршење на регу-
лираната дејност снабдување на електрична енергија 
на тарифни потрошувачи. Комисијата за решавање на 
жалби од областа на енергетиката трошоците за бруто 
плати за регулираната дејност снабдување на електрич-
на енергија на тарифни потрошувачи ги утврди според 
следната табела: 

 
 
 
 
 
Пресметката на трошоците за други услуги не е це-

лосно образложена при што не се земени во предвид 
трошоците за други услуги по години за периодот 2010 
– 2012, што кореспондира со реалните трошоци на 
компанијата. При повторна проверка на трошоците за 
други услуги во биланс на успех на жалителот за пери-
од 2010-2012 година,  ги  има следните трошоци: 

                                                                                                                    
 
 
 
 
Во делот на пренесените трошоци не се земени во 

предвид обврските кои што ги имала/се планирани за 
компанијата согласно законската регулатива за подми-

рување на даноци, придонеси и други давачки од би-
лансот на успех за 2013 година. Овие трошоци треба да 
бидат признаени имајќи предвид дека истите се регу-
лирани со соодветна законска регулатива односно ис-
тите се задолжителни. Според пресметката на Комиси-
јата за решавање на жалби од областа на енергетиката 
пренесените трошоци треба да изнесуваат според след-
ната табела: 

 
Конто  

44702   Планиран придонеси, такси и 
др.давачки 901,997 

44750   Планиран данок согласно УЈП 2,353,939 

Даноци, придонеси и други давачки 3,255,935 

  
Во однос на пресметката за амортизација на основ-

ните средства за вршење на регулирана дејност снабду-
вање со електрична енергија на тарифни потрошувачи, 
Регулаторната комисија за енергетика не ги земала во 
предвид податоците за амортизација на основните 
средства на компанијата за 2013 година, во спротивно 
како податок користела вредност за 2012 година, што 
резултира во помалку признаени трошоци за амортиза-
ција во износ од 1.585.402 денари. При разгледувањето 
на жалбата во делот на трошоците за амортизација Ко-
мисијата за решавање на жалби од областа на енергети-
ката утврди дека и покрај тоа што кај дејноста снабду-
вање со електрична енергија на тарифни потрошувачи 
директно не се алоцирани основни средства истите ко-
ристат основни средства поради што трошоците за 
амортизација на основните средства треба во целост да 
бидат земени во предвид. 

Вредноста на маржата за регулираната дејност 
снабдување со електрична енергија за 2013 година, Ре-
гулаторната комисија за енергетика утврдува да изне-
сува 3,8%, додека во Одлуката за одобрување на регу-
лиран максимален приход и цена за вршење на регули-
раната дејност снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи за 2011 година, истата е утврде-
на да изнесува 5%. Имајќи ја во предвид неопходноста 
за одржување на ликвидност на компанијата заради си-
гурно, безбедно и квалитетно снабдување со електрич-
на енергија на тарифните потрошувачи, Комисијата за 
решавање на жалби од областа на енергетиката смета 
дека треба да се задржи нивото на потребна ликвид-
ност на регулираното претпријатие, при што процентот 
на маржата да изнесува 4,5%.  

Врз основа на член 242 и 243 од Законот за општа 
управна постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 26/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата 
за решавање на жалби од областа на енергетиката од-
лучи да ја поништи Одлуката на Регулаторната коми-
сија за енергетика УП1.бр 08-121/13 и  сам ја реши уп-
равната работа при што одлучи како во диспозитивот 
на Решението. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 
поведе управен спор пред Управниот суд на Република 
Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото 
доставување. 

 
           Комисијата за решавање на жалби  

             во областа на енергетиката: 
         
                            м-р Иван Куковски, дипл.ел.инж. Претседател 

29 јули 2013 година   д-р Јанко Јанчевски, дипл.маш.инж., член 
   Скопје                           д-р Башким Зибери, дипл.физичар, член 
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2616. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за ре-
циклажа на неметални отпадоци и остатоци ЕКО-
ГРУП ДОО Скопје, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
31.7.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за рециклажа на неметални отпа-

доци и остатоци ЕКО-ГРУП ДОО Скопје, со седиште 
на ул. Рокомија бр. 17, Бутел, Скопје, му се издава ре-
шение за стекнување на привремен статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за фотонапонската елек-
троцентрала „ЕКО 1“ со планирана моќност од 11,1 kW 
и со локација на КП.бр.2923, ул.Сава Ковачевиќ бр.42, 
Кисела Вода, Скопје. 

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

тални отпадоци и остатоци ЕКО-ГРУП ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Рокомија бр. 17, Бутел, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-169 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕКО 1“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.2923, ул.Сава Ковачевиќ бр.42, Кисела Вода, 
Скопје 

- планирана моќност на електроцентралата: 11,1 kW 
(60 панели со моќност на панел од 185 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 13.911 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.7.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕКО 1“ со 
планирана моќност од 11,1 kW и со локација на 
КП.бр.2923, ул.Сава Ковачевиќ бр.42, Кисела Вода, 
Скопје, треба да биде пуштена во употреба во рокот ут-
врден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08 – 74/12  
31 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2617. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ 
ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, за издавање на привреме-
но решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, со се-
диште на ул. Населено место без уличен систем, Вевча-
ни, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
фотонапонската електроцентрала за фотонапонската 
електроцентрала „ВЕВЧАНИ 2“ со планирана моќност 
од 49,75 kW и со локација на КП.бр.4819, ГП.бр.4819, 
м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина 
Вевчани. 

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

вија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани 
Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен 
систем, Вевчани 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-153 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ВЕВЧАНИ 2“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани 
со Г.Белица, Општина Вевчани 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 67.590 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година 
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3. Фотонапонската електроцентрала „ВЕВЧАНИ 2“ 
со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани 
со Г.Белица, Општина Вевчани, треба да биде пуштена 
во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-80/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2618. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за тр-
говија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ 
Кучевиште, Чучер-Сандево, за издавање на привреме-
но решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со 
седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „КИРА 2“ со планирана 
моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/47, 
ГП бр. 51, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општи-
на Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чу-
чер-Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, 
Чучер-Сандево  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-154 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КИРА 2“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1226/47, ГП бр. 51, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КИРА 2“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр. 1226/47, ГП бр. 51, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена 
во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-86/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2619. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за тр-
говија, производство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДОО-
ЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 29.07.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 
со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „ДА-МА 2“ со планирана 
моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/46, 
ГП бр.52, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општи-
на Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште 
Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште,           
Чучер-Сандево 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-155 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ДА-МА 2“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/46, ГП бр.52, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 2“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.1226/46, ГП бр.52, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена 
во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.            

 
УП1 бр. 08-87/13 Претседател 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2620. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за тр-
говија, производство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДОО-
ЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 
со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „ДА-МА 3“ со планирана 
моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/45, 
ГП бр.53, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општи-
на Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште 
Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште,           
Чучер-Сандево 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-156 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ДА-МА 3“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/45, ГП бр.53, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 3“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.1226/45, ГП бр.53, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена 
во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 
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5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-88/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2621. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Институтот за 
заварување на ЈУГ АД – Скопје, за издавање на прив-
ремено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Институтот за заварување на ЈУГ АД – Скоп-

је, со седиште на ул.15-ти Корпус, бр.1 - Гази Баба, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „ЈУГ СОЛАР 1“ со 
планирана моќност од 49,95 kW и со локација на КП. 
бр.1053/2, зграда бр.1, ул.15-ти Корпус, бр.1, Општина 
Гази Баба. 

 
2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Институт за заварување на ЈУГ 

АД – Скопје, со седиште на ул.15-ти Корпус, бр.1 - Га-
зи Баба, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-157 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЈУГ СОЛАР 1“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр.1053/2, зграда бр.1, ул.15-ти Корпус, бр.1, Оп-
штина Гази Баба  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,95 
kW (270 панели со моќност на панел од 185 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 61.506 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЈУГ СОЛАР 
1“ со планирана моќност од 49,95 kW и со локација на 
КП. бр.1053/2, зграда бр.1, ул.15-ти Корпус, бр.1, Оп-
штина Гази Баба, треба да биде пуштена во употреба 
во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-99/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2622. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за тр-
говија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на привремено решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 29.07.2013 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ни-
кола Парапунов, бр.27 Л/1-48 - Карпош, Скопје, му се 
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издава решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“ со планирана 
моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/43, 
ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општи-
на Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. Никола Парапунов, бр.27 Л/1-48 - Кар-
пош, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-158 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/43, ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „РАЛЕВ СО-
ЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација 
на КП бр.1226/43, ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Де-
мир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова 
решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-102/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

2623. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за тр-
говија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДОО-
ЕЛ Кавадарци, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 29.07.2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. 
ЈНА, бр.26, Кавадарци, му се издава решение за стекну-
вање на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонската електроцентрала „ПЕТ-
РОВ СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со 
локација на КП бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, 
КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со 
седиште на ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-159 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ПЕТРОВ СОЛАР“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „ПЕТРОВ СО-
ЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација 
на КП бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, КО Де-
мир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова 
решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 



 Стр. 18 - Бр. 108                                                                             31 јули 2013 
 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-103/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2624. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
29.7.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. Слободан Митров – Данко, бр.57, Гевге-
лија, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.1226/39, ГП бр.61.1, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија. 

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

вија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-
гелија, со седиште на ул. Слободан Митров – Данко, 
бр.57, Гевгелија 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-160 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“  

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/39, ГП бр.61.1, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
СДЛ“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација 
на КП бр.1226/39, ГП бр.61.1, м.в. Попова Кула, КО 
Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова 
решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-105/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2625. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. Слободан Митров – Данко, бр.57, Гевге-
лија, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – EX 
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2“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП бр.1226/75, ГП бр.61.3, м.в. Попова Кула, КО Де-
мир Капија, Општина Демир Капија. 

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

вија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-
гелија, со седиште на ул. Слободан Митров – Данко, 

бр.57, Гевгелија 
- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-161 
- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – EX 2“  
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/75, ГП бр.61.3, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: 1 година 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.07.2014 година. 
3. Фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ 

– EX 2“ со планирана моќност од 49,75 kW и со лока-
ција на КП бр.1226/75, ГП бр.61.3, м.в. Попова Кула, 

КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 

на ова решение. 
4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-

несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 

ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-

гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-

понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-

ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 
6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

водители. 
7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 

до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-106/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

2626. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. Слободан Митров – Данко, бр.57, Гевге-
лија, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – EX 
1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП бр.1226/74, ГП бр.61.2, м.в. Попова Кула, КО Де-
мир Капија, Општина Демир Капија. 

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

вија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-
гелија, со седиште на ул. Слободан Митров – Данко, 
бр.57, Гевгелија 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-162 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – EX 1“  

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/74, ГП бр.61.2, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ 
– EX 1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со лока-
ција на КП бр.1226/74, ГП бр.61.2, м.в. Попова Кула, 
КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
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водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-107/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2627. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. Слободан Митров – Данко, бр.57, Гевге-
лија, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“ 
со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија. 

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

вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 
Гевгелија, со седиште на ул. Слободан Митров – Дан-
ко, бр.57, Гевгелија 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-163 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“  

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПО-
ВЕР Н“ со планирана моќност од 49,75 kW и со лока-
ција на КП бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. Попова Кула, 
КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-108/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2628. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. Слободан Митров – Данко, бр.57, Гевге-
лија, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 



31 јули 2013  Бр. 108 - Стр. 21 

 
 

фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н 
– E1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација 
на КП бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. Попова Кула, КО 
Демир Капија, Општина Демир Капија. 

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

вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 
Гевгелија, со седиште на ул. Слободан Митров – Дан-
ко, бр.57, Гевгелија 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-164 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н – E1“  

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПО-
ВЕР Н – E1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со 
локација на КП бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. Попова Ку-
ла, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-109/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

2629. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. Слободан Митров – Данко, бр.57, Гевге-
лија, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н 
– E2“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација 
на КП бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Кула, КО 
Демир Капија, Општина Демир Капија. 

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

вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 
Гевгелија, со седиште на ул. Слободан Митров – Дан-
ко, бр.57, Гевгелија 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-165 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н – E2“  

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПО-
ВЕР Н – E2“ со планирана моќност од 49,75 kW и со 
локација на КП бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Ку-
ла, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
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водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-110/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2630. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 
ДООЕЛ Кочани, за издавање на привремено решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 29.07.2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство, тргови-

ја и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. 
Крижевска бр. бб, Кочани, му се издава решение за 
стекнување на привремен статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за фотонапонската електроцен-
трала „ЕВР 92 Кочани 1“ со планирана моќност од 49,5 
kW и со локација на КП.бр.16724/87, КО Кочани, Оп-
штина Кочани. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Трговско друштво за производ-

ство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со се-
диште на ул. Крижевска бр. бб, Кочани 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-166 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕВР 92 Кочани 1“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.16724/87, КО Кочани, Општина Кочани 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW 
(198 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 66.400 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Коча-
ни 1“ со планирана моќност од 49,5 kW и со локација 
на КП.бр.16724/87, КО Кочани, Општина Кочани, тре-
ба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-124/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2631. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 
ДООЕЛ Кочани, за издавање на привремено решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 29.07.2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство, тргови-

ја и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. 
Крижевска бр. бб, Кочани, му се издава решение за 
стекнување на привремен статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за фотонапонската електроцен-
трала „ЕВР 92 Кочани 2“ со планирана моќност од 49,5 
kW и со локација на КП.бр.16724/83, КО Кочани, Оп-
штина Кочани. 
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2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Трговско друштво за производ-

ство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со се-
диште на ул. Крижевска бр. бб, Кочани 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-167 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕВР 92 Кочани 2“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.16724/83, КО Кочани, Општина Кочани 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW 
(198 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 66.400 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Коча-
ни 2“ со планирана моќност од 49,5 kW и со локација 
на КП.бр.16724/83, КО Кочани, Општина Кочани, тре-
ба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-125/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2632. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на машински делови и алат СВЕМЕК 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за издавање на реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
31.7.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на машински де-

лови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. Перо Наков, бр.134, Гази Баба, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „СВЕМЕК“ со инсталира-
на моќност од 299,25 kW и со локација на 
КП.бр.1125/1, зграда 91, ул. Перо Наков, бр.134, КО 
Маџари, Општина Гази Баба, Скопје. 

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

шински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. Перо Наков, бр.134, Га-
зи Баба, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-39 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СВЕМЕК“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1125/1, зграда 91, ул. Перо Наков, бр.134, КО 
Маџари, Општина Гази Баба, Скопје 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
299,25 kW (1197 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 366.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.07.2028 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

      
УП1 Бр. 08 – 133/13  
31 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2633. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за проектирање и инжинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, за издавање на ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за проектирање и инжинеринг 

ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз 
Скопје, со седиште на ул. Панко Брашнаров бр.4, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
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електроцентралата МХЕ „Зелен град“ со инсталирана 
моќност од 130 kW и со локација реф. бр. 371 на водо-
текот на Зеленградска река, КП 1221/3, КО Јамиште, 
Општина Пробиштип. 

 
2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за проектирање и ин-

жинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - 
извоз Скопје, со седиште на ул. Панко Брашнаров бр.4, 
Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-44 

- назив на електроцентралата: МХЕ „Зелен град“  
- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција реф. бр. 371 на водотекот на Зеленградска река, 
КП 1221/3, КО Јамиште, Општина Пробиштип 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 130 
kW  

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 500.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2033 година 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-168/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2634. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги ЈOВЕ ОХ-
РИД ДООЕЛ Охрид, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
31.7.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство, тргови-

ја и услуги ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, со седиште 
на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, Охрид, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „ФЕЦ Фотоволт Бел-
чишта“ со планирана моќност од 47,25 kW и со локаци-
ја на КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Трговско друштво за производ-

ство, трговија и услуги ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, 
со седиште на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, 
Охрид 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-170 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФЕЦ Фотоволт Белчишта“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца  

- планирана моќност на електроцентралата: 47,25 
kW (225 панели со моќност на панел од 210 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 75.300 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.07.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ Фото-
волт Белчишта“ со планирана моќност од 47,25 kW и 
со локација на КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина 
Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08 – 169/12  
31 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2635. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 29.07.2013 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“ со инста-
лирана моќност од 666 kW и со локација реф.бр.138 на 
КП. бр.830/2,  КП. бр.1011/2, КО Глажња, Општина 
Липково. 

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

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12 Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-48 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф.бр.138 на КП. бр.830/2,  КП. бр.1011/2, КО 
Глажња, Општина Липково 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 666 
kW  

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.159.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
29.07.2033 година 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

                                                                                                                                     
УП1 бр. 08-170/13 Претседател, 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  

___________ 
2636. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ 
ДООЕЛ с.Требош, Желино, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
29.07.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино, со се-
диште на ул. 101 бр. бб, Требош, Желино, му се издава 
решение за стекнување на привремен статус на повлас-
тен производител на електрична енергија произведена 

од обновливи извори на енергија за термоелектроцен-
трала на биогас „ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 
ЕЛЕКТРО ШАРРИ“ со планирана моќност од 999 kW 
и со локација на Г.П. бр.1.2 на К.П. бр.548/4, 548/5, 
549/дел, КО Требош на м.в. „Шамакница“, „Рупа“ во 
н.м. Требош, Општина Желино. 

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

вија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, 
Желино, со седиште на ул. 101 бр. бб, Требош, Желино 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-BG-168 

- назив на електроцентралата: термоелектроцентра-
ла на биогас „ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕК-
ТРО ШАРРИ“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
Г.П. бр.1.2 на К.П. бр.548/4, 548/5, 549/дел, КО Требош 
на м.в. „Шамакница“, „Рупа“ во н.м. Требош, Општина 
Желино 

- планирана моќност на електроцентралата: 999 kW 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 7.950.000 kWh 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: 3 години 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.07.2016 година. 
3. Термоелектроцентралата на биогас „ГАСНА 

ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“ со плани-
рана моќност од 999 kW и со локација на Г.П. бр.1.2 на 
К.П. бр.548/4, 548/5, 549/дел, КО Требош на м.в. „Ша-
макница“, „Рупа“ во н.м. Требош, Општина Желино, 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-172/13 Претседател 

29 јули 2013 година Димитар Петров, с.р. 
Скопје  
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2637. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, за 
издавање на решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 31.7.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА 

ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ванчо Прке 
бр.18, Струмица, му се издава решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“ 
со инсталирана моќност од 160 kW и со локација на 
КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево.  

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за научни дејности 

ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ван-
чо Прке бр.18, Струмица 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-109 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 160 
kW  

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.000.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.07.2033 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08 – 176/13  
31 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
2638. 

Врз основа на член 203 од Законот за работните од-
носи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 
13/2013 и 25/2013), а врска со член 5 од Општиот ко-
лективен договор за јавниот сектор на Република Ма-
кедонија „"Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 10/08 и 85/09), Министерството за одбрана и Син-
дикатот на одбраната и безбедноста, склучија 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
А) ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој колективен договор се уредуваат, односно 
доуредуваат правата и обврските од работен однос на 
работниците во Министерството за одбрана (во ната-
мошниот текст: Министерството) и Армијата на Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Армијата) од 
една страна и Министерството како работодавец од 
друга страна, како и условите и начинот на остварува-
њето на правата и обврските од работните односи или 
во врска со работните односи. 

 
Член 2 

Работодавецот, во смисла на овој колективен дого-
вор е Министерството, претставувано од министерот за 
одбрана (во натамошниот текст: министерот). 

 
Член 3 

Работник, во смисла на овој колективен договор е 
лице кое заснова работен однос на неопределено или 
определено работно време, со полно, со пократко од 
полното и со скратено работно време во Министер-
ството и во Армијата. 

 
Член 4 

Синдикат, во смисла на овој колективен договор е 
Синдикатот на одбраната и безбедноста (во натамош-
ниот текст: Синдикатот), претставуван од претседате-
лот и неговите овластени претставници. 

 
Член 5 

Овој колективен договор е задолжителен за сите ра-
ботници кои имаат засновано работен однос по кој би-
ло основ во Министерството и во Армијата. 

 
Член 6 

Со овој колективен договор можат да се предвидат 
одделни права кои за работниците се поповолни од 
правата што ги определува Законот за работни односи, 
Законот за служба во Армијата на Република Македо-
нија, Законот за државните службеници, Законот за од-
брана, Законот за Воената академија и Законот за јав-
ните службеници (во натамошниот текст: соодветните 
закони), ако тоа не е во спротивност со закон. 

 
Член 7 

За прашањата кои не се уредени со овој колективен 
договор, се применуваaт соодветните закони. 

 
Б) ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
I. ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС 

 
I.1. Услови, начин и постапка за засновање  

на работен однос 
 

Член 8 
За потребата од прием на нови работници одлучува 

министерот во согласност со Правилникот за организа-
ција и работа на Министерството, Правилникот за сис-
тематизација на работните места во Министерството и 
Актот за формација на Армијата. 

 
Член 9 

Условите, начинот и постапката за засновање на ра-
ботен однос во Министерството, начинот и постапката 
за избор на лица кои засноваат работен однос, склучу-
вањето на договор за вработување, правата, обврските 
и одговорностите што произлегуваат од работниот од-
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нос на работниците во Министерството, содржината на 
договорот за вработување и други прашања од работ-
ните односи или во врска со работните односи се про-
пишани и се остваруваат во  согласност со соодветните 
закони и подзаконски прописи кои произлегуваат, од-
носно се донесени врз основа на овие закони. 

 
Член 10 

По завршување на постапката за избор, министерот 
склучува договор за вработување (во понатамошниот 
текст: Договор), со избраното лице. 

Договорот од став 1 на овој член се склучува во 
писмена форма. 

Со потпишувањето на Договорот од став 1 на овој 
член, се заснова работен однос меѓу работникот и ра-
ботодавецот. 

 
Член 11 

Како оправдани причини за недоаѓање на работни-
кот  на работното место на денот определен во Догово-
рот, односно датумот на потпишување на Договорот, 
се сметаат: 

- болест на работникот; 
- смртен случај на член на потесно семејство; 
- елементарна непогода (пожар, поплава, земјотрес 

и сл.); 
- други случаи од објективна природа утврдени во 

Договорот. 
За причините од став 1 на овој член, работникот е 

должен писмено да го извести работодавецот во рок од 
два работни дена пред денот утврден во Договорот, ко-
га требало да се јави на работа. 

 
I.2. Приправници 

 
Член 12 

Министерството може да склучи Договор за врабо-
тување со лице кое за прв пат се вработува во државна 
служба, односно државен службеник кој се вработува 
на работно место во повисоко звање од претходно 
стекнатото, како приправник за определено работно 
место, односно како лице на пробна работа. 

 
I.3. Распоредување на работниците 

 
Член 13 

Работникот кој засновал работен однос во Минис-
терството на неопределено  или определено време, ра-
боти на работно место за кое засновал работен однос. 

Во текот на траењето на работниот однос, работни-
кот може да биде распореден на друго работно место 
различно од местото на кое претходно работел по него-
во барање или по потреба на Министерството, под ус-
лови и на начин утврдени со закон и подзаконските 
прописи кои произлегуваат, односно се донесени врз 
основа на закон. 

При распоредувањето треба да се води сметка осо-
бено за: 

- работното место на кое се распоредува да е пред-
видено во Правилникот за организација и работа на 
Министерството, Правилникот за систематизација на 
работните места во Министерството и Актот за форма-
ција на Армијата; 

- работното место на кое се распоредува да е сло-
бодно и 

- работникот да ги исполнува пропишаните услови 
за работното место на кое се распоредува. 

 
Член 14 

Во текот на траењето на работниот однос, работни-
кот може покрај работите и задачите од неговото ра-
ботно место, со решение на министерот или од него ов-
ластено лице, да биде овластен да извршува работи и 
задачи од друго работно место. 

Во случаите од став 1 на овој член, на работникот 
му следува додаток на плата во висина од 10 % од не-
говата основна плата. 

 
Член 15 

По исклучок од член 14 на овој колективен договор, 
работникот може да биде распореден на друго работно 
место и во случај кога: 

- се вршат промени во организациската структура 
на Министерството и Армијата; 

- се вршат промени во однос на бројот на работните 
места во Правилникот за организација и работа на Ми-
нистерството, Правилникот за систематизација на ра-
ботните места во Министерството и Актот за формаци-
ја на Армијата; 

- на работното место на кое се распоредува се вр-
шат исти или слични работи со работите кои работни-
кот ги вршел пред распоредувањето, во согласност со 
неговата стручна подготовка. 

 
Член 16 

Во текот на траењето на работниот однос, работни-
кот е должен да врши и други работи и задачи различ-
ни од работите и задачите кои ги врши на местото на 
кое е распореден, а кои се во рамките на неговиот сте-
пен на образование, односно стручна подготовка во 
случаите особено: 

- кога треба да се замени привремено отсутен ра-
ботник; 

- кога е зголемен обемот на работа; 
- ако на работното место на кое работи е намален 

обемот на работа; 
- давање стручна помош во извршување на работи и 

задачи на друг работник и 
- во случај на елементарна непогода која се случила 

или непосредно се заканува. 
Во случаите од став 1 алинеја 2, 3, 4 и 5 на овој 

член, работникот е должен да ги врши работите и зада-
чите додека траат причините, но не подолго од три ме-
сеци. 

Во случаите од став 1 на овој член, работникот има 
право на плата која ја примал на неговото работно мес-
то, односно платата која за него е поповолна. 

 
Член 17 

Работникот може да биде распореден на друго ра-
ботно место доколку се исполнети условите од член 13 
на овој колективен договор и во случај кога со акт на 
надлежна здравствена комисија е утврдено дека е нес-
пособен за вршење на работите и задачите од работно-
то место на кое е распореден заради нарушена психо-
физичка или општа здравствена способност која наста-
пила како последица од повреда при работа или профе-
сионална болест. 

Во случаите од став 1 на овој член, работникот ги 
задржува сите права од работен однос од работното 
место на кое работел пред распоредувањето. 

 
Член 18 

Работникот не може да биде распореден на друго 
работно место за време на отсуство од работа поради 
болест или повреда, бременост, раѓање и родителство, 
како и во случаите кога користи платено и неплатено 
отсуство од работа во согласност со закон. 

 
Член 19 

Во согласност со закон, решение за распоредување 
на работник во Министерството донесува министерот 
или од него овластено лице. 

Во решението од став 1 на овој член, во согласност 
со закон, работникот има право на приговор до надле-
жен второстепен орган утврден со закон, во рок од 
осум дена од денот на приемот на истото. 
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Член 20 
На работникот кој од неоправдани причини во рок 

од три дена од денот на врачувањето на решението за 
распоредување не се јави на работа на работното место 
на кое е распореден, му престанува работниот однос во 
Министерството. 

 
II. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА  

ПОЛОЖБА 
 

II.1. Работно време 
 

Член 21 
Работното време на работниците во Министерство-

то изнесува 40 часа во работна недела (полно работно 
време). 

Работна недела, по правило, трае пет работни дена. 
Работното време може да трае и подолго од 40 часа 

во работната недела, во случаи и под услови утврдени 
во соодветните закони и подзаконски прописи. 

За работа подолга од 40 часа во работната недела, 
во  согласност со закон, одлучува министерот или од 
него овластено лице. 

 
Член 22 

Во Министерството може да се воведе работно вре-
ме пократко од 40 часа во работната недела, но не по-
малку од 36 часа неделно под услови и на начин ут-
врден во соодветните закони и подзаконски прописи. 

Правата на работниците од овој став 1 на овој член 
се изедначени со правата на работниците кои работат 
40 часа во работната недела. 

 
Член 23 

Во зависност од природата и карактерот на работи-
те и потребите на Министерството, во одделни органи-
зациски единици во Министерството, кои ги определу-
ва министерот или од него овластено лице, работата 
може да се врши во смени и трае непрекинато. 

Во случаите кога работата се врши во смени, ноќно 
време, работникот може да работи во ноќна смена нај-
долго една седмица во текот на четири седмици. 

Ноќно време, во смисла на став 2 на овој член е пе-
риодот меѓу 22,00 часот и 06,00 часот наредниот ден. 

Работникот кој одработува ноќе најмалку една тре-
тина од полното работно време од својата годишна ра-
ботна обврска, има право на посебна заштита во сог-
ласност со закон. 

За работно време во недела се смета работното вре-
ме одминато помеѓу 00,00 часот и 24,00 часот во ден 
недела. 

 
Член 24 

Работа подолга од 40 часа во работната недела и ра-
бота која се врши ноќно време не се определува за: 

- работник-жена за време на бременост; 
- работник-жена која има дете на возраст до три го-

дини; 
- работник-родител на дете со посебни потреби; 
- работник-самохран родител на дете на возраст до 

шест години; 
- работник повозрасен од 57 години-жена и 59 годи-

ни-маж; 
- работник на кој според наод на надлежна лекарска 

комисија му е утврдено дека работата во ноќно време 
може негативно да му влијае врз преостанатата работна 
способност и 

- работник кој работи со скратено работно време во 
согласност со прописите од пензиското и инвалидското 
осигурување (инвалидност), прописите за здравствено 
осигурување (медицинска рехабилитација) или други 
прописи (родителски обврски). 

Член 25 
По исклучок од член 24 на овој колективен договор, 

работа подолга од полното работно време и работа 
ноќно време, по претходна писмена согласност може 
да врши: 

- работник-мајка на дете на возраст до три години; 
- работник-родител на дете со посебни потреби; 
- работник-самохран родител на дете на возраст до 

шест години; 
- работник повозрасен од 57 години-жена и 59 годи-

ни-маж и 
- работник со намалена работна способност. 
 

II.2. Одмори и отсуства 
 

Член 26 
Работникот кој работи со полно работно време, за 

време на дневното работно време има право на одмор 
(пауза) во траење од 30 минути. 

Работникот во Министерството кој работи пократко 
од полното работно време, но најмалку 4 часа дневно, 
има право на одмор (пауза) во траење од 15 минути. 

Паузата може да се користи најмалку по еден час 
работа и најдоцна три часа пред крајот на работното 
време. 

Времето поминато на пауза во текот на работниот 
ден се засметува во работното време и за истото се ис-
платува плата. 

 
Член 27 

Работникот има право на одмор меѓу два последо-
вателни работни дена во траење од најмалку 12 часа. 

Работникот има право на неделен одмор во траење 
од најмалку 24 часа непрекинато, а доколку поради об-
јективни, технички, организациски и други причини е 
неопходно да работи на денот на својот неделен одмор, 
мора да му се обезбеди таков одмор во текот на наред-
ната работна недела. 

Како ден на неделен одмор, по правило, се смета 
седмиот ден, недела. 

 
Член 28 

Работникот има право на платен годишен одмор во 
текот на една календарска година во траење од најмал-
ку 20, а најмногу 33 работни дена, под услови, на на-
чин и во постапка утврдени со одредбите од соодвет-
ните закони и подзаконски  прописи. 

 
Член 29 

Ако во календарската година во која засновал рабо-
тен однос нема шест месеци работа, работникот има 
право на годишен одмор во траење од по два работни 
дена за секој месец поминат на работа, но не повеќе од 
20 работни дена. 

Доколку на работникот му престанува работниот 
однос, а нема шест месеци работа во Министерството и 
во моментот на престанокот на работниот однос не го 
искористил годишниот одмор, има право на годишен 
одмор во траење од по два работни дена за секој месец 
поминат на работа, но не повеќе од 20 работни дена. 

Постар и повозрасен работник, инвалид со телесно 
оштетување со најмалку 60 % и работник кој чува и не-
гува дете со телесен и душевен недостаток, има право 
на уште три работни дена годишен одмор. 

 
Член 30 

Работник кој за прв пат заснова работен однос на 
неопределено или определено време, со право на цел 
годишен одмор се стекнува по остварена непрекината 
работа од најмалку шест месеци. 
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Член 31 

Во денови на платен годишен одмор не се засмету-

ват: 

- неработните денови-сабота и недела; 

- празниците и неработните денови утврдени со за-

кон; 

- слободните денови; 

- отсуство од работа поради боледување и 

- други случаи на оправдано отсуство од работа во 

согласност со закон. 

 

Член 32 

Годишниот одмор, по правило, се користи во текот 

на календарската година. 

Годишниот одмор може да се користи најмногу во 

три дела, со тоа што еден дел од годишниот одмор ќе 

се користи без прекин, во траење од најмалку 12 работ-

ни дена во тековната календарска година, а остатокот 

најдоцна до 30 јуни наредната календарска година. 

Годишниот одмор кој не бил искористен во теков-

ната календарска година заради отсуство од работа по-

ради боледување или повреда, породилно отсуство или 

отсуство заради нега и чување на дете и упатување на 

стручно оспособување и усовршување за потребите на 

Министерството, работникот има право да го искорис-

ти најдоцна до 30 јуни наредната календарска година. 

 

Член 33 

Работник кој по потреба на службата е упатен зара-

ди учество во вежбовни активности, обука, хуманитар-

ни или мировни операции надвор од територијата на 

Република Македонија, а кој од објективни причини, 

без своја вина не го искористи годишниот одмор, има 

право да го искористи годишниот одмор до крајот на 

наредната календарска година. 

 

Член 34 

Работникот на кој работниот однос му престанува 

поради пензионирање, по негово писмено барање, има 

право на користење на годишниот одмор пред преста-

нокот на работниот однос по овој основ. 

 

Член 35 

Должината на годишниот одмор на работникот се 

утврдува врз основа на следните критериуми: 

а) должина на пензискиот стаж; 

б) сложеност на работата на работното место; 

в) услови за работа и 

г) здравствена состојба на работникот. 

а) По основ на должината на пензискиот стаж, на 

работникот му припаѓа годишен одмор и тоа: 

- од 1-10 години работно искуство   .....еден работен 

ден, 

- од 10-20 години работно искуство .....два работни 

дена, 

- од 20-25 години работно искуство .....три работни 

дена, 

- преку 25 години работно искуство ....пет работни 

дена. 

б) По основ на сложеноста на работата на работно-

то место со: 

- средно образование  .............................два работни 

дена, 

- воена академија и друго високо образование ....три 

работни дена, 

- работи од VII/1 и VIII степен сложеност .....четири 

работни дена. 

в) Услови за работа 

- работа во трупа .............................два работни дена, 

- работни места штетни по живот и здравје ...четири 

работни дена, 

- работни места кои имаат додаток на плата за спе-

цифична воена служба.................четири работни дена 

г) Здравствена состојба: 

- работник со намалена работна способност 

...........еден работен ден. 
 

Член 36 

Ако при пресметката на работните денови за корис-

тење на годишен одмор вкупниот збир по сите основи 

го надминува максимумот утврден во член 28 на овој 

колективен договор, работникот има право на годишен 

одмор во траење од 33 работни дена. 

 

Член 37 

Работникот не може да се откаже од правото на ко-

ристење на годишен одмор ниту тоа право може да му 

се ускрати. 

Работникот има право  еден ден од годишниот од-

мор да користи по сопствено барање, на ден кој сам ќе 

го определи, за што мора писмено да го извести непос-

редно претпоставениот најдоцна два дена пред корис-

тењето на денот од годишниот одмор. 

Работодавецот е должен да го уважи барањето на 

работникот, освен во случај кога ќе оцени дека отсус-

твото на работникот посериозно ќе го загрози работни-

от процес.  

 

Член 38 

Кога потребата на службата, односно работата не 

дозволува користење на годишен одмор во времето ко-

га на работникот му било одобрено негово користење, 

на работникот може да му се прекине, односно одложи 

користењето на годишниот одмор под услови и на на-

чин утврдени во соодветните закони. 

Во случаите од став 1 на овој член, по негово 

писмено барање, работникот има право да го користи 

годишниот одмор веднаш по престанокот на причини-

те за тоа или истиот да го искористи најдоцна до 30 ју-

ни наредната  календарска година. 

По исклучок од став 2 на овој член, односно во слу-

чај кога нема можности работникот да го искористи го-

дишниот одмор веднаш по престанокот на причините 

поради кои истиот не му бил одобрен, односно му бил 

прекинат, по негово писмено барање, работникот има 

право на обесштетување сразмерно на неискористени-

те денови на годишниот одмор, но не повеќе од виси-

ната на неговата просечна исплатена плата. 

 

Член 39 

Кога поради потреба на службата, односно работа-

та, на работникот му е прекинат годишниот одмор, а 

тој започнал да го користи, по негово писмено барање, 
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му се надоместуваат патните трошоци за враќање и хо-

телските трошоци (уплати) за преостанатите неиско-

ристени денови од годишниот одмор, за што е должен 

да приложи соодветни документи (патна исправа, хо-

телски сметки, договор со туристичка агенција, карта 

за превоз и други документи) од кои може да се утврди 

фактичката состојба. 

Кога поради потреба на службата, односно работа-

та, на работникот му е одложен годишниот одмор, Ми-

нистерството е должно да му ги надомести настанатите 

трошоци, за што е должен да приложи соодветни доку-

менти (хотелска резервација, договор со туристичка 

агенција, карта за превоз и други документи) од кои 

може да се утврди фактичката состојба. 
 

Член 40 

За прекинувањето, односно одложувањето на ко-

ристење на годишниот одмор, работникот, по правило, 

се известува писмено, најдоцна два дена пред денот на 

прекинувањето, односно одложувањето на користење-

то на годишниот одмор. 

Во итни случаи или во случај кога од објективни 

причини нема можности за писмено известување, ра-

ботникот може да биде известен и на друг начин (усно, 

по телефон, со телеграма, по електронска пошта и дру-

ги расположиви начини на известување). 

Во случаите од став 2 на овој член, по создавање на 

услови, на работникот треба да му се достави писмено 

известување за прекинувањето, односно одложувањето 

на користење на годишниот одмор.  

 

Член 41 

По добиено писмено, односно усно известување за 

прекинувањето, односно одложувањето на користење 

на годишниот одмор, работникот е должен да се јави 

на работа во утврдениот термин, но не подоцна од 24 

часа од рокот определен за враќање на работа. 

  

Член 42 

За распоредот за користење на годишен одмор на 

работниците, може да се донесе план кој го утврдува 

раководителот на организациската единица во Минис-

терството, а во Армијата, надлежен воен старешина во 

согласност со Законот за служба во Армијата на Репуб-

лика Македонија, со кој треба да се обезбеди непрече-

но континуирано извршување на работата во Минис-

терството и во Армијата, при што треба да се земат  

предвид и можностите да се задоволат и барањата на 

работниците за терминот на користење на годишниот 

одмор. 

Работникот има право да користи годишен одмор и 

во случај кога не е донесен план за користење на годи-

шен одмор. 

 

Член 43 

За правото на користење на платен годишен одмор 

министерот или од него овластено лице донесува реше-

ние. 

Решението за користење на годишен одмор се доне-

сува најдоцна 15 дена пред денот на користење на го-

дишниот одмор на работникот. 

Член 44 

Под услови, на начин и во постапка утврдени во За-

конот за служба во Армијата на Република Македонија 

и подзаконските прописи кои произлегуваат, односно 

се донесени врз основа на овој закон, а заради зачуву-

вање на здравјето и физичката кондиција, работникот 

има право еднаш годишно на организирана десетднев-

на рекреација во спортско рекреативни центри или 

центри за рехабилитација под надзор и контрола на 

инструктори и лекари специјалисти. 

Рекреацијата од став еден на овој член се врши во 

согласност со план и програма за рекреација. 

 

Член 45 

Работник кој учествува во хуманитарни операции и 

мировни мисии надвор од територијата на Република 

Македонија кои траат шест месеци или подолго, има 

право на платено отсуство во траење од пет дена по 

враќањето од учеството во хуманитарни операции и 

мировни мисии. 

 

Член 46 

Работник кој е избран за член на спортска државна 

репрезентација, има право на платено отсуство од ра-

бота во траење до 30 дена во текот на една календарска 

година заради подготовки и учество на олимписки иг-

ри и на светски и европски првенства. 

Правото од став 1 на овој член се остварува по ба-

рање на работникот, а по претходно приложена соод-

ветна документација, односно докази за член на спорт-

ска државна репрезентација од надлежни органи. 

 

Член 47 

Работникот има право на отсуство од работа со на-

домест на плата во согласност со соодветните закони и 

подзаконски прописи донесени врз нивна основа. 
 

Член 48 

Отсуство од работа со надомест на плата во текот 

на една календарска година му припаѓа на работникот 

особено во случаите: 

- за стапување во брак ......................три работни де-

на; 

- за стапување во брак на деца.............два работни 

дена; 

- за раѓање/посвојување на дете.............два работни 

дена; 

- за смрт на сопружник или дете...........пет работни 

дена; 

- за смрт на родител, брат/сестра.........пет работни 

дена; 

- за смрт на родител на сопружник........два работни 

дена; 

- за смрт на дедо/баба..................еден работен ден; 

- за полагање на стручен или друг испит за потреби-

те на Министерството и Армијата .....три работни дена; 

- за одбрана на докторат, магистратура или полага-

ње на правосуден испит ....................пет работни дена; 

- за полагање на поединечен испит......еден работен 

ден; 

- за селидба на семејството во исто населено мес-

то....два работни дена; 
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- за селидба на семејството од едно во друго мес-

то....три работни дена; 

- за елементарни непогоди....................три работни 

дена; 

- прв училишен ден на прваче.............еден работен 

ден; 

- за учество во спортски, културни и други мани-

фестации кога го претставува Министерството   

.......три работни дена; 

- за други оправдани случаи.........еден работен ден. 

Отсуството од работа од став 1 на овој член се ко-

ристи во деновите на траење на основот и не може да 

се ускрати од страна на работодавецот. 

Платено отсуство од работа по основите утврдени 

во став 1 на овој член не може да се користи повеќе од 

седум работни дена во текот на една календарска годи-

на. 

Платено отсуство од работа по основите од став 1 

на овој член може да се одобри повеќе пати, со тоа што 

времето поминато на отсуство преку седум работни де-

на во текот на една календарска година по писмено ба-

рање на работникот, се смета во годишен одмор, освен 

ако отсуството е одобрено поради смрт на сопружник, 

дете, родител, брат или сестра. 
 

Член 49 

Заради неопходни потреби, по негово писмено ба-

рање, на работникот може да му се одобри неплатено 

отсуство од работа најмногу до 90 дена во текот на ед-

на календарска година, особено во случаите: 

- за потребите од член 48 на овој колективен дого-

вор, доколку го искористил правото на отсуство со на-

домест на плата; 

- за нега на болен член на семејството; 

- за лекување на сопствена сметка во земјата или во 

странство; 

- за патување во странство заради неодложни пот-

реби; 

- за изградба, доградба или поправка и санирање на 

семејна куќа, односно стан; 

- за учество на семинари, конгреси, конференции и 

други научни, културни и спортски манифестации; 

- за други лични и неодложни работи и 

- во други случаи во согласност со закон. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува нај-

малку 10 дена пред денот на користење на неплатеното 

отсуство, а по исклучок, поради итност, односно неоп-

ходност за користење на неплатено отсуство, барањето 

се поднесува најмалку 24 часа пред денот на користе-

њето, до непосредниот старешина, односно раководен 

работник. 

За правото од став 1 на овој член со решение одлу-

чува министерот или од него овластено лице, односно 

надлежен воен старешина во согласност со Законот за 

служба во Армијата на Република Македонија. 
 

Член 50 

За време на неплатеното отсуство од работа на ра-

ботникот му мируваат правата и обврските од работни-

от однос. 

Член 51 

На работникот му мирува работниот однос во слу-

чаите, под условите и на начин утврдени со соодветни-

те закони, закон и подзаконски прописи. 

 

Член 52 

Работникот е должен да се врати на работа на денот 

утврден во решението од член 49, став 3 на овој колек-

тивен договор. 
 

II.3. Безбедност и здравје на работниците  

при работа 

 

Член 53 

 Министерството има обврска да обезбеди безбед-

ност и здравје при работа на работниците во соглас-

ност со закон заради што, во рамките на своите над-

лежности, презема соодветни мерки неопходни за нив-

ната безбедност и здравје при работа. 

Мерките за безбедност и здравје при работа опфа-

ќаат особено: заштита од професионални ризици, обез-

бедување информации, обука и едукација, обезбедува-

ње потребни средства и услови неопходни за безбед-

ност и здравје на работниците и други мерки со кои се 

подобруваат условите за работа и се штити здравјето 

на работникот. 

 

Член 54 

Мерките за безбедност и здравје при работа, опре-

мата и облеката за заштита на работниците при работа 

и начинот на нејзината употреба се уредуваат со инте-

рен акт кој го донесува министерот во соработка со 

Синдикатот. 

 

Член 55 

Мерките за безбедност и здравје се обезбедуваат 

особено преку: 

- назначување на стручни лица за безбедност и 

здравје при работа; 

- обука на работниците за безбедно извршување на 

работата; 

- обезбедување опрема за лична заштита и едукаци-

ја за нејзина употреба; 

- редовно следење на здравствената состојба на ра-

ботниците; 

- задолжителни годишни здравствени прегледи и 

- други мерки утврдени со закон. 

 

Член 56 

Работникот се упатува на задолжителен лекарски 

преглед пред надлежна Комисија во согласност со за-

кон, заради оцена на работната способност во случај на 

привремена спреченост, односно неспособност за рабо-

та подолго од три месеци непрекинато или шест месе-

ци со прекин. 

Во случај од став 1 на овој член, трошоците за ле-

карскиот преглед се на товар на Министерството. 

 

Член 57 

Работникот е должен да ја користи опремата и лич-

ните заштитни средства за работа, да се придржува кон 

мерките за заштита при работа, правилата и упатствата 
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донесени во Министерството, заради обезбедување на 

својот живот и здравје и здравјето на другите работни-

ци и на граѓаните. 

 

Член 58 

Синдикатот преку свој претставник покренува по-

стапка пред надлежните органи  во Министерството за 

обезбедување услови за реализација на пропишаните 

мерки за безбедност и здравје на работниците при ра-

бота. 

 

II.4. Други видови посебна заштита 

 

Член 59 

Синдикатот преку свој претставник има обврска да 

покренува постапка и да предлага мерки заради зашти-

та на работниците од дискриминација, вознемирување, 

полово вознемирување и психичко вознемирување (мо-

бинг) во текот на работата. 

 

Член 60 

При водење дисциплинска постапка против работ-

никот, потребно е комисијата за водење на дисциплин-

ска постапка да побара мислење од синдикалниот прет-

ставник на синдикалната организациска единица на ко-

јашто работникот припаѓа. 

 

Член 61 

Работникот има право и на други видови посебна 

заштита за случаите, под услови и на начин утврдени 

во соодветните закони и подзаконски прописи донесе-

ни врз основа на нив.  

 

Член 62 

Посебна заштита се обезбедува особено заради: 

- заштита на работник-жена поради бременост и ро-

дителство; 

- заштита на работник кој сè уште не наполнил 18 

години; 

- потреба од родителство на татко или посвоител на 

дете; 

- заштита на работник-инвалид, односно работник 

неспособен за вршење на работите и задачите од работ-

ното место на кое е распореден и 

- заштита на работници повозрасни од 57 години-

жена и 59 години-маж и слично. 

 

Член 63 

Работникот има право и на друг вид посебна зашти-

та во согласност со закон и подзаконски прописи. 

 

III. ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 

Член 64 

Министерството е должно да ги осигура работни-

ците за случај на смрт, телесно оштетување или загубу-

вање на работната способност. 

Осигурувањето се врши по категории, според видот 

на работите, односно должностите и условите под кои 

тие се вршат и истото трае 24 часа. 

IV. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА  

И ДРУГИ ПРИМАЊА 

 

Член 65 

Работникот има право на плата и надоместок на 

плата под услови и критериуми утврдени во соодветни-

те закони и подзаконски прописи и акти кои се донесе-

ни врз нивна основа. 

Платата и надоместоците на плата се обезбедуваат 

од Буџетот на Министерството. 

Платата се исплатува во паричен износ најмалку ед-

наш месечно, најдоцна до 15-ти во наредниот месец. 

Платата се пресметува во бруто, а се исплатува во 

нето износ. 

Придонесите и даноците на платата на работникот 

ги плаќа Министерството со исплата на платата во сог-

ласност со закон. 

Министерството води евиденција на платите,надо-

местоците на платите,другите надоместоци и исплате-

ните придонеси и даноци и за нив на работникот му из-

дава потврда дека се исплатени (месечно и годишно). 

Поединечниот износ на утврдената и исплатена 

плата на работникот по правило, немаат јавен карактер, 

освен во случаи утврдени со закон. 

 

Член 66 

Платата се искажува во бодови, а се пресметува со 

множење на бројот на бодови со вредноста на бодот. 

Вредноста на бодот за плата се утврдува со решени-

е на министерот во договор со Синдикатот на одбрана-

та и безбедноста и истата се усогласува со порастот на 

трошоците за живот. 

 

Член 67 

Министерството и Армијата активно го вклучуваат 

Синдикатот во процесот на подготвување на закони, 

подзаконски прописи и други акти кои се однесуваат 

на плата, додатоци на плата и други надоместоци. 

 

Член 68 

Платата на работникот во Министерството за полно 

работно време и нормален учинок утврден врз основа 

на сложеноста на работата, не може да биде пониска од 

платата утврдена за најнискиот степен на сложеност. 

Министерството е должно на работникот да му ја 

исплати платата од став 1 на овој член. 

 

Член 69 

Најниска плата на работникот за најнизок степен на 

сложеност ја утврдуваат потписниците на овој колек-

тивен договор, во согласност со финансиските можнос-

ти, односно средствата обезбедени во Буџетот на Ре-

публика Македонија. 

При утврдувањето на најниската плата се имаат 

предвид економските можности, општото ниво на пла-

тите во Република Македонија и други економски и со-

цијални фактори. 

 

Член 70 

Платата на работникот се состои од основна плата и 

додатоци на плата. 
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Основната плата се определува земајќи ги предвид 

барањата на работното место, обемот на вршењето на 

работата, квалитетот и успешноста на работникот во 

вршењето на работите и задачите и слично. 

На работникот во Министерството му се исплатува 

додаток на основната плата за вршење специфична во-

ена служба, вршење служба со висок ризик, вршење 

трупна служба, додаток за посебен степен на образова-

ние и додаток за застапување, во согласност со одред-

бите од Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија, Законот за државни службеници и подза-

конските прописи и акти кои се донесени врз основа на 

овие закони. 
 

Член 71 

На работник во Министерството му се исплатува 

додаток на основната плата за посебен степен на обра-

зование – положен правосуден испит, во висина на до-

датокот на плата за посебен степен на образование ут-

врден во Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија. 
 

Член 72 

Додатоци на платата се определуваат и за посебни 

услови при работа кои произлегуваат од распоредот на 

работното време и тоа за: 

- работа подолга од полното работно време (прекув-

ремена работа); 

- работа ноќе; 

- работа во смени, односно турнус; 

- работа на ден на неделен одмор; 

- работа во денови на празници и неработни денови 

утврдени со закон и 

- додаток за работен стаж. 

Пресметување и исплата на платата, додатоците на 

плата и другите надоместоци на работниците во Ми-

нистерството се врши според висината, мерилата и 

критериумите и на начин утврдени во Законот за ра-

ботни односи, Законот за служба во Армијата на Ре-

публика Македонија, Законот за државни службеници 

и подзаконските прописи и акти кои се донесени врз 

основа на овие закони. 
 

Член 73 

Основната плата на работникот по час се зголемува 

за: 

- работа подолго од полното работно време (пре-

кувремена работа).......35 % 

- работа ноќе...........35 % 

- работа во смени,  односно турнус.......5%;                            

- работа во ден на неделен одмор........35% .  

За работа во денови на празници и неработни дено-

ви утврдени со закон, работникот има право на надо-

месток на плата што му припаѓа во тие денови кога не 

работи и плата за поминатите часови на работа зголе-

мена за 50 %. 

Додатоците на платата од ставовите 1 и 2 на овој 

член меѓусебно не се исклучуваат. 

За извршените работи од став 1 на овој член се води 

евиденција. 

По барање на работникот, зголемувањето на плата-

та од став 1 на овој член може да се замени со слобод-

ни денови. 

Член 74 

Основната плата на работникот се зголемува за 0,5 

% за секоја навршена година работен стаж, а најмногу 

за 20 %. 

 

Член 75 

Работник со намалена работна способност (инва-

лид), чија намалена работна способност настанала во 

текот на работата во Министерството и по овој основ е 

распореден на друго работно место, не може да прима 

плата помала од платата која ја примал пред распоре-

дувањето. 

 

Член 76 

Работник со намалена работна способност предиз-

викана од старост и истоштеност, а кој е пет години 

пред пензионирање и по овој основ е распореден на по-

малку вреднувано работно место, не може да прима 

плата помала од платата која ја примал пред распоре-

дувањето. 

 

Член 77 

На работникот му се исплатува надоместок на пла-

та за: 

- годишен одмор; 

- време на привремена неспособност за работа (бо-

ледување); 

- бременост, раѓање и мајчинство; 

- нега на дете; 

- јавување на покани на судски и други органи; 

- денови на празници и неработни денови утврдени 

со закон; 

- преквалификација и доквалификација во соглас-

ност со закон; 

- стручно оспособување и усовршување за потреби-

те на Министерството; 

- учество на спортски натпревари организирани од 

Синдикатот; 

- учество на состаноци, семинари, конгреси, рабо-

тилници и слично организирани од Синдикатот и 

- во други случаи утврдени со закон. 

 

Член 78 

Надоместокот на плата за време на користење на 

годишен одмор се исплатува во висина на платата и до-

датоците на платата која работникот би ја примил во 

тековниот месец кога би бил на работа. 

 

Член 79 

Надоместокот на плата за време на привремена нес-

пособност за работа (боледување) изнесува: 

- за боледување до 7 дена..............70%;      

- за боледување до 15 дена, почнувајќи од првиот 

ден на боледувањето.......80 %; 

- за боледување до 30 дена за сите денови......90%  

од платата на работникот исплатена во претходниот 

месец. 

За професионални заболувања и повреди на работа 

надоместокот изнесува 100% од платата на работникот 

исплатена во претходниот месец. 
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Член 80 

Надоместокот на плата за време на отсуство од ра-

бота поради бременост, раѓање и мајчинство, нега на 

дете, како и јавување на покани на судски и други ор-

гани на работникот му се пресметува и исплатува во 

висина утврдена со закон. 

 

Член 81 

За деновите на учество на состаноци, спортски нат-

превари, семинари, конгреси, работилници и слично, 

организирани од Синдикатот, работникот има право на 

надоместок на плата како да бил на работа. 

Отсуството од работа од став 1 на овој член се до-

кажува со соодветен документ (покана, решение и 

слично) издаден од страна на Синдикатот. 

 

Член 82 

 Работникот има право на надоместоци на трошоци-

те поврзани со работата утврдени со закон, а особено: 

- патни, дневни и други трошоци за службени пату-

вања во земјата и во странство; 

- трошоци за користење возило во лична сопстве-

ност за службени цели; 

- трошоци за одвоен живот од семејството; 

- во случај на смрт на работникот; 

- парична помош во случај на смрт на член на по-

тесно семејство (родител, брачен другар, деца родени 

во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца 

земени на издржување), доколку живееле во заедница; 

- во случај на потешки последици од елементарни 

непогоди; 

- трошоци при селидба за службени потреби (селид-

бени трошоци); 

- трошоци за превоз; 

- вршење служба на дежурство, стражарска служба 

и служба на посебни воени објекти; 

- за време поминато во трупно патување и служба 

под посебни услови; 

- за непрекинато боледување подолго од 6 месеци; 

- отпремнина при одење во пензија; 

- јубилејна награда и 

- други надоместоци во согласност со закон. 

      

Член 83 

За време на службено патување во земјата на работ-

никот му се надоместуваат трошоците за дневница, за 

превоз и ноќевање во согласност со закон. 

Надоместокот за дневница за службено патување во 

Републиката без трошоци за ноќевање, се утврдува во 

висина определена со Законот за извршување на Буџе-

тот на Република Македонија. 

 

Член 84 

Дневницата за ноќевање се пресметува од часот на 

тргнување на работникот на службено патување, до ча-

сот на враќањето,со превозно средство и тоа: 

- цела дневница доколку службеното патување тра-

ело повеќе од 12 часа и  

- 50 % од износот на дневницата за службено пату-

вање кое траело од 8 до 12 часа. 

Ако работникот во ист ден, дел од работното време 

го помине на работното место, а еден дел од работното 

време е на службен пат, но помалку од 8 часа, часовите 

поминати на службен пат над полното работно време 

му се сметаат за прекувремена работа. 

Ако на службеното патување се покриени трошоци-

те за исхрана, превоз и ноќевање, на работникот му се 

исплатува 20% од дневницата. 

Трошоците за ноќевање за време на службеното па-

тување се признаваат во полн износ, според приложена 

сметка, освен за хотелите од „de lux“ категорија. 

 

Член 85 

Под службено патување во Републиката се подраз-

бира патување на кое работникот се упатува по налог 

на министерот или од него овластено лице заради 

вршење определени службени работи надвор од место-

то на вршење на работите и задачите.      

Во налогот од став 2 на овој член се наведуваат  по-

датоци за работникот кој се упатува на службено пату-

вање, траењето и целта на патувањето, превозно сред-

ство кое ќе се користи и други потребни податоци. 

По завршувањето на службеното патување, работ-

никот е должен во рок од три дена да поднесе сметка за 

патните и други трошоци направени за време на служ-

беното патување. 

Кон сметката за патните и дневните трошоци, се 

приложуваат и патен налог за превоз, врз основа на кој 

се врши исплатата. 

 

Член 86 

Надоместокот на трошоците за службено патување 

во странство се утврдува во согласност со прописите за 

издатоците за службен пат и селидби во странство, што 

на органите на управата им се признаваат во тековни 

трошоци. 

 

Член 87 

Ако работникот се упатува на службено патување 

на кое поради итноста на извршувањето на работата не 

можат да се користат средства во јавниот сообраќај или 

службено возило, на работникот му се признава надо-

месток на трошоците за користење возило во лична 

сопственост за службени потреби, во висина од 30% од 

цената на литар гориво што го користи автомобилот за 

секој изминат километар, со патен налог. 

 

Член 88 

На работникот му се исплатува надоместокот на 

трошоците за одвоен живот од семејството во висина 

утврдена со закон. 

 

Член 89 

Во случај на смрт на работникот, се исплатува на-

доместок во согласност со Законот за работни односи, 

Законот за служба во Армијата на Република Македо-

нија, Законот за државни службеници и подзаконските 

прописи и акти кои се донесени врз основа на овие за-

кони. 
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Член 90 

На работникот му се исплатува парична помош во 

случај на смрт на член на потесно семејство (родител, 

брачен другар, деца родени во брак или вон брак, поси-

ноци, посвоени деца и деца земени на издржување), до-

колку живееле во заедница, во висина утврдена со за-

кон. 

Живеењето во заедница подразбира работникот и 

членот на потесното семејство да се со место на живее-

ње на иста адреса, што се докажува со соодветен доку-

мент за идентификација (лична карта, односно пасош). 

Паричната помош од став 1 на овој член се оствару-

ва по писмено барање на работникот. 

 

Член 91 

Во случај на потешки последици од елементарни 

непогоди, во согласност со закон со кој се уредува заш-

титата и спасувањето, на работникот му се исплатува 

парична помош во висина од една последна исплатена 

просечна месечна нето плата во Министерството, во 

согласност со закон. 

 

Член 92 

На работникот му се исплатува надоместок на тро-

шоци при селидба за службени потреби (селидбени 

трошоци), во висина на стварните трошоци за превоз 

на покуќнината во согласност со закон. 

 

Член 93 

На работникот му се исплатува надоместок на тро-

шоци за превоз во согласност со закон. 

 

Член 94 

На работникот му се исплатува надоместок за 

вршење служба на дежурство, стражарска служба и 

служба на посебни воени објекти и за време поминато 

на трупно патување и служба под посебни услови, под 

услови, на начин и во постапка утврдени во Законот за 

служба во Армијата на Република Македонија и подза-

конските прописи и акти донесени врз основа на овој 

закон. 
 

Член 95 

На работникот во случај на непрекинато боледува-

ње подолго од 6 месеци, му се исплатува еднократен 

паричен надоместок во висина од една последна испла-

тена просечна месечна нето плата во Министерството, 

во согласност со закон. 

На работникот во случај на повреда и оштетување 

на организмот, му се исплатува еднократен паричен на-

доместок во висина од една до десет просечни нето 

плати исплатени во Министерството за последниот ме-

сец пред настанување на повредата и оштетувањето на 

организмот, во согласност со закон и подзаконски про-

пис. 

 

Член 96 

На работникот му се исплатува надоместок во вид 

на отпремнина при одење во пензија во висина од 5 

(пет) нето плати, пресметано од просечната месечна 

нето плата исплатена во Републиката во последните 

три месеци. 

Член 97 

За непрекината работа во ефективно траење од 15 

години во Министерството и во Армијата, на работни-

кот му се доделува јубилејна награда во висина на една 

просечна нето плата исплатена во Република Македо-

нија во претходните три месеци, доколку се обезбедени 

средства во Буџетот на Министерството. 

 

Член 98 

На работникот во Министерството му следува наг-

рада за иновации, рационализации и други видови тво-

рештво од интерес на Министерството. 

 

V. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 

Член 99 

Министерството обезбедува информирање на ра-

ботниците најмалку еднаш годишно или по потреба, за 

прашања од значење за нивната економска и социјална 

положба. 

Информирањето се врши на начин соодветен на ин-

формацијата што треба да се пренесе и може да се од-

несува за сите или за определена група вработени, по 

нивно барање. 

Информирањето може да биде писмено, усно, по 

електронски пат, на огласна табла, преку надлежен ра-

ботник, преку овластен претставник на Синдикатот 

или на друг начин, во зависност од информацијата која 

се пренесува. 

 

Член 100 

Информирање на работниците се врши особено во 

случаи кога: 

- треба да се вршат структурни промени во Минис-

терството и во Армијата кои предизвикуваат промена 

на Правилникот за организација и работа на Министер-

ството, Правилникот за систематизација на работните 

места и Актот за формацијата на Армијата; 

- треба да се донесат одлуки кои битно ќе влијаат 

врз економската и социјалната положба на работници-

те; 

-  треба да се информираат работниците за синди-

калните активности и 

- во други случаи кога ќе се оцени потреба за ин-

формирање на работниците.  

 

Член 101 

Информирањето на работниците треба да биде бла-

говремено, објективно и целосно, со цел доставената 

информација да му биде достапна на секој работник. 

 

VI. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ, ОДНОСНО 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

 

Член 102 

Работникот е должен работите и задачите од работ-

ното место да ги извршува навремено и квалитетно, во 

текот на работата да ги почитува правилата и прописи-

те и да се придржува кон нив, да ги чува средствата за 

работа и со нив одговорно да ракува и да постапува. 
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Член 103 

Ако работникот во врска со вршењето на работата, 

односно во врска со работата, со намера,  крајно невни-

мание или тешка небрежност предизвика штета на 

средствата на Министерството, должен е да ја надомес-

ти. 

Ако штетата ја предизвикале повеќе работници, се-

кој работник е одговорен за предизвиканата штета. 

Ако за секој работник поединечно не може да се ут-

врди делот од штетата што ја предизвикал,се смета де-

ка сите работници се подеднакво одговорни и штетата 

ја надоместуваат во еднакви делови. 

Ако повеќе работници предизвикале штета, за ште-

тата одговараат солидарно. 

 

Член 104 

Секој работник има право и должност да пријави 

причинета штета. 

Работникот ја пријавува штетата до раководителот 

на организациската единица на Министерството во ко-

ја работи, а во Армијата до надлежен воен старешина 

во согласност со Законот за служба во Армијата на Ре-

публика Македонија. 

Пријавата за штета содржи : 

- лично име на работникот кој ја предизвикал ште-

тата; 

- податоци за штетата и 

- докази. 
 

Член 105 

Постапката за надомест на штета се поведува со ба-

рање за поведување постапка за надомест на штета  (во 

натамошниот текст: барање за надомест за штета). 

Барањето од став 1 го поднесува раководителот на 

организациската единица на Министерството во која 

работникот работи или бил распореден во моментот на 

предизвикувањето на штетата, а во Армијата надлежен 

воен старешина во согласност со Законот за служба во 

Армијата на Република Македонија. 

Барањето за надомест на штета содржи : 

- лично име на работникот кој ја предизвикал ште-

тата; 

- време, место и начин на сторување на штетата; 

- околности под кои е предизвикана штетата и 

- други податоци во врска со предизвиканата штета. 

 

Член 106 

Барањето за надомест на штета се доставува до ор-

ганизациската единица надлежна за управување со чо-

вечки ресурси во Министерството. 

Раководителот на организациската единица над-

лежна за управување со човечки ресурси во Министер-

ството, барањето за надомест на штета го доставува до 

работникот против кого се поведува постапка за надо-

мест на штета и до Комисијата за утврдување на мате-

ријална одговорност формирана од министерот или од 

него овластено лице. 

 

Член 107 

Утврдување на материјална одговорност на работ-

никот за причинетата штета се врши според критериу-

ми, под услови, на начин и во постапка утврдени во За-

конот за работни односи, Законот за служба во Армија-

та на Република Македонија, Законот за државните 

службеници, Законот за јавните службеници и подза-

конските прописи кои се донесени врз основа на нив. 

 

Член 108 

Министерството е должно да ја надомести матери-

јалната штета што работникот во вршењето на работа-

та ќе ја предизвика на трети лица. 

Министерството ќе поведе постапка за надоместок 

за извршената исплата, ако работникот ја предизвикал 

штетата на трето лице намерно или со крајно невнима-

ние. 

 

Член 109 

Ако работникот претрпи штета во врска со работа-

та, по барање на работникот, Министерството е долж-

но да му ја надомести штетата според општите начела 

за одговорност на штета. 

Ако во рок од 90 дена од денот на приемот на бара-

њето од став 1 на овој член Министерството и работни-

кот не се спогодат за надоместок на штетата, работни-

кот има право да бара надоместок на штета пред надле-

жен суд. 

 

Член 110 

Работникот кој е одговорен за штета може од оп-

равдани причини да биде делумно или целосно ослобо-

ден од обврската да ја надомести штетата, под услови, 

на начин и во постапка утврдени во Законот за работни 

односи, Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија, Законот за државните службеници, Зако-

нот за јавните службеници и подзаконските прописи 

кои се донесени врз нивна основа. 

 

VII. ШКОЛУВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ  

И УСОВРШУВАЊЕ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА  

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

И НА АРМИЈАТА И ОБВРСКА ЗА  

РАБОТА ПО НИВНО ЗАВРШУВАЊЕ 

 

Член 111 

Работникот има право и должност на постојано об-

разование, школување, стручно оспособување и специ-

јализација за потребите на Министерството, во соглас-

ност со работниот процес, заради одржување, односно 

унапредување на способноста за работа на работникот 

на работното место, како и зачувување на работното 

место. 

За спроведување на образованието, школувањето, 

стручното оспособување и специјализација од став 1 на 

овој член во Министерството се донесува посебна 

програма. 

Образованието, школувањето, стручното оспособу-

вање и специјализација од став 1 на овој член се врши 

под услови, на начин и во постапка утврдени во Зако-

нот за работни односи, Законот за служба во Армијата 

на Република Македонија, Законот за државните служ-

беници, Законот за јавните службеници и подзаконски-

те прописи кои се донесени врз основа на нив. 
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VIII. С И Н Д И К А Т 

 

Член 112 

Министерството е должно да создаде услови за ак-

тивности на Синдикатот во согласност со закон, а во 

врска со заштитата на правата на работниците од рабо-

тен однос утврдени со закон и колективен договор. 

Активноста на Синдикатот и неговиот претставник 

во смисла на став 1 на овој член, не може да се ограни-

чи со акт на работодавецот. 
 

Член 113 

На барање на Синдикатот, Министерството му дос-

тавува податоци и информации за прашања кои имаат 

непосредно влијание врз материјалната и социјалната 

положба на членовите на Синдикатот (работниците) и 

ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот 

во постапката на донесување одлуки кои имаат влија-

ние врз матeријалната и социјалната положба на работ-

ниците, односно во остварувањето на нивните права. 

 

Член 114 

Министерството и Армијата активно го вклучуваат 

Синдикатот во процесот на подготвување на закони, 

подзаконски прописи и други акти кои се однесуваат 

на правата, обврските и одговорностите од работен од-

нос на работниците во Министерството и во Армијата. 

Министерството и Армијата активно го вклучуваат 

Синдикатот преку негови претставници во органите и 

телата на Министерството и на Армијата,  во работни 

групи, семинари, округли маси, организирани од Ми-

нистерството и во Министерството и во посета на при-

падници на Армијата во мировни или хуманитарни 

операции. 

 

Член 115 

Синдикатот доставува список, односно листа на 

синдикални претставници-членови на органите и тела-

та на Синдикатот, до организациската единица во Ми-

нистерството, надлежна за управување со човечки ре-

сурси. 

На претседателот и генералниот секретар на Синди-

катот им се овозможува непречено комуницирање со 

министерот, односно од него овластено лице, а на дру-

гите синдикални претставници им се овозможува 

нeпречено комуницирање со соодветните раководни 

структури во Министерството, односно во Армијата. 

По потреба, најмалку еднаш во период од три месе-

ци, министерот и претседателот на Синдикатот оства-

руваат работна средба заради разгледување на тековни 

прашања во врска со социјално-економската положба 

на работниците. 

 

Член 116 

Заради остварување на синдикалните функции на 

претставниците на Синдикатот, Министерството им 

овозможува и обезбедува стручни, административни и 

технички услуги, како и услови за пресметување и уп-

лата на синдикална членарина и тоа: 

1. За редовно остварување на функциите на Синди-

катот, обезбедува простории и технички средства за ра-

бота: 

- за потребите на претседателот и генералниот сек-
ретар на Синдикатот, една канцеларија во зградата на 
Министерството со неопходен мебел, технички сред-
ства (компјутер, печатар, телефон/факс/копир апарат)  
и телефон (интерна и излезна линија) и интернет; 

- во канцеларијата на седиштето на Синдикатот, ло-
кална телефонска линија од Министерството; 

- по претходна најава, користење на салите за соста-
ноци заради одржување синдикални состаноци, совету-
вања и слично и 

- за потребите на синдикалните регионални основ-
ни организации, канцеларии со неопходен мебел, теле-
фон, интернет и излезна линија. 

2.За остварување на финансиско-сметководствени 

работи за потребите на Синдикатот: 
- пресметка и уплата на синдикална членарина за 

чија висина и начин на распределба одлучува Синдика-
тот, која се врши со пресметката и исплатата на плата-
та на работниците, членови на Синдикатот и 

- вршење финансиска услуга, реализирање на адми-

нистративни забрани на плати. Министерството врши 

реализирање на финансиско-сметководствените работи 

само на Синдикатот потписник на овој колективен до-

говор. 

3. Материјално-технички услови за редовно оства-

рување на синдикалните активности: 

- користење на службено возило за потребите на 

претседателот и генералниот секретар на Синдикатот; 

- користење на други превозни средства по потреба, 

заради организирање на синдикални спортски игри, 

официјални посети на високи синдикални претставни-

ци од странство, како и гости на Синдикатот и слично; 

- користење на телефонски и телефакс врски и дру-

ги информатички средства и 

- користење на средства и апарати за печатење и 

умножување на материјали, деловодство, експедиција 

и слично. 

4. Заради остварување на синдикалните активности 

се обезбедува и користење на објектите за одмор и рек-

реација на Министерството, игралишта и други објекти 

за одржување состаноци, советувања, семинари, синди-

кални спортски игри и слично. 

Заради одржување на синдикални спортски игри во 

организација на Синдикатот, Министерството обезбе-

дува соодветна финансиска поддршка во висина од 25 

просечни нето плати исплатени во Министерството за 

последниот месец. 
 

Член 117 

Доколку Синдикатот поседува сопствено моторно 

возило, Министерството ќе ги надоместува трошоците 

за гориво со издавање на патна листа и одржување  во 

согласност со Договорот за одржување на службените 

моторни возила. 
 

Член 118 

Синдикалните состаноци на регионалните основни 

организации се одржуваат кон крајот на работното вре-

ме, со цел да не се нарушува тековното работење. 

На барање на министерот или од него овластено ли-

це, поради итни потреби, синдикалниот состанок може 

да се одложи до надминување на причините за негово-

то одложување. 
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Член 119 

Покрај посебната заштита утврдена во Законот за 

работните односи и Општиот колективен договор за 

јавниот сектор во Република Македонија, на претседа-

телот, генералниот секретар на Синдикатот и членови-

те на Извршниот одбор заради вршење на синдикални-

те активности во согласност со закон и колективен до-

говор, за време на вршење на  должноста во Синдика-

тот и две години по нејзиниот престанок, а на претсе-

дателите на регионалните основни организации и чле-

новите на регионалните одбори заради вршење на син-

дикалните активности во согласност со закон и колек-

тивен договор, за време на вршење на  должноста во 

Синдикатот, не може: 

- да им престане работниот однос, односно служба-

та поради структурни промени во Министерството и во 

Армијата. 

- да бидат распоредени на друго работно место без 

нивна согласност и 

- против нив да се води дисциплинска постапка за 

утврдување на дисциплинска одговорност за работа и 

активности во Синдикатот. 
 

Член 120 

Доколку претседателот и генералниот секретар на 

Синдикатот својата функција ја вршат волонтерски, а 

заради ефикасно вршење на синдикалните активности, 

Министерството им овозможува соодветно ослободу-

вање од вршење на редовните работи и задачи од ра-

ботното место во траење од 64 работни часа месечно. 

За времето поминато во вршење на синдикалните 

функции од став 1 на овој член, претседателот и гене-

ралниот секретар на Синдикатот добиваат полн надо-

мест на плата за работното место на кое се распореде-

ни и ги користат сите права од работниот однос. 

Доколку претседателот и генералниот секретар на 

Синдикатот функцијата ја вршат професионално и во 

согласност со Статутот на Синдикатот, Министерство-

то се обврзува да ги ослободи од работните обврски на 

работното место на кое дотогаш работеле и да им ја ис-

платува платата во висина на конкретната плата за ра-

ботното место на кое дотогаш работеле и другите надо-

местоци на плата во согласност со законските прописи, 

како да ги извршуваат работните обврски. 

Претседателот и генералниот секретар на Синдика-

тот за начинот на вршење на својата функција во 

писмена форма го известуваат министерот. 

 

Член 121 

На синдикалните претставници, членови на органи-

те и телата утврдени со Статутот на Синдикатот, спо-

ред доставениот список, односно листа од член 115 на 

овој колективен договор, Министерството им овозмо-

жува ослободување од работа и тоа: 

- за членовите на Извршниот одбор........48 работни 

часа месечно; 

- за претседателите на регионалните основни орга-

низации...........32 работни часа месечно; 

- за членовите на Надзорниот одбор   .....32 работни 

часа месечно; 

- за членовите на регионалните синдикални одбо-

ри....16 работни часа месечно и 

- за претставникот на Синдикатот за безбедност и 

здравје при работа …............8 работни часа месечно. 

Претставниците на Синдикатот од став 1 од овој 

член се должни до раководителите на организациските 

единици во Министерството, односно до претпоставе-

ните старешини во Армијата да достават план за корис-

тење на работните часови на крајот на тековниот ме-

сец, за наредниот месец. 

За времето поминато во вршење на синдикалните 

активности, синдикалните претставници од став 1 на 

овој член добиваат полн надомест на плата за работно-

то место на кое се распоредени и ги користат сите пра-

ва од работниот однос.  
 

Член 122 

Како ослободување од работа, во согласност со 

член 120 и 121, не се смета учество на синдикални сос-

таноци, семинари, советувања, конгреси, конференции 

и слично. 

Ослободувањето од вршењето на редовните работ-

ни задачи од работното место, односно од работа, на 

претседателот, генералниот секретар и синдикалните 

претставници од член 121 на овој колективен договор, 

се врши со покана од страна на Синдикатот. 

Синдикалните претставници од став 2 на овој член 

се должни да му ја покажат поканата на раководителот 

на организациската единица во која работат, односно 

на претпоставениот воен старешина.  
 

Член 123 

Доколку претседателот и генералниот секретар на 

Синдикатот својата функција ја вршат професионално 

и во согласност со Статутот на Синдикатот, за време на 

вршењето на функцијата не можат да бидат оценети со 

пониска оцена од „задоволува“. 

Доколку настане промена во Актот за систематиза-

ција на Министерството или во Актот за формација на 

Армијата, претседателот и генералниот секретар на 

Синдикатот се распоредуваат на работни места соод-

ветни на претходните, во организациските единици на 

Министерството, односно во единиците на Армијата 

кои се произлезени од претходните организациски еди-

ници на Министерството, односно единиците на Арми-

јата на Република Македонија каде што работеле. 

 

Член 124 

Членовите на Синдикатот кои учествуваат на син-

дикални спортски игри, се ослободуваат од работните 

обврски за време на учеството во натпреварите. 
 

Член 125 

Член на Синдикатот кој е избран, односно имену-

ван во органите и телата на Синдикатот на повисоко 

ниво, чие вршење бара привремено да престане да ра-

боти во Министерството, односно во Армијата, за што 

се склучува посебен договор со работодавецот, има 

право по престанувањето на функцијата, во рок од пет 

дена да се врати во Министерството, односно во Арми-

јата и да биде распореден на истото работно место. 

Доколку истото работно место е пополнето, работо-

давецот е должен да го распореди на работно место кое 

одговара на неговата стручна подготовка во согласност 

со неговото звање, односно чин. 
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IX. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ШТРАЈК 

 

Член 126 

Правото на штрајк работниците  можат да го оства-

руваат во согласност со закон, на начин и под услов да 

не се наруши битно редовното извршување на работите 

во Министерството, односно борбената готовност на 

Армијата и животот и здравјето на работниците. 

Заради спречување на евентуални штетни послед-

ици од неизвршувањето на редовните работи во Ми-

нистерството, односно борбената готовност на Армија-

та и животот и здравјето на работниците, за време на 

штрајкот, министерот или од него овластено лице е 

должно да обезбеди потребно функционирање на про-

цесот на работата во организациските единици во Ми-

нистерството и виталните функции во Армијата. 

 

Член 127 

Организаторот на штрајкот е должен да му го наја-

ви штрајкот на министерот и истовремено да ја достави 

одлуката за стапување во штрајк, најдоцна десет дена 

пред неговото одржување. 

 

Член 128 

Се забранува штрајк во Министерството во воена, 

вонредна или во кризна состојба. 

Доколку штрајкот започнал пред настапувањето на 

условите од став 1 на овој член, Синдикатот е должен 

веднаш да ги извести учесниците во штрајкот и да пре-

земе мерки за прекинување на штрајкот. 

Доколку штрајкот започнал пред настапувањето на 

условите од став 1 на овој член, работниците во Ми-

нистерството се должни веднаш да го прекинат штрај-

кот, независно од одлуката на Синдикатот. 

 

X. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС 

 

Член 129 

На работникот му престанува работниот однос под 

услови, на начин и во постапка пропишани во Законот 

за работни односи, Законот за служба во Армијата на 

Република Македонија, Законот за државните службе-

ници, Законот за јавните службеници и подзаконски 

прописи кои се донесени врз нивна основа.  

 

XI. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ  

И АРБИТРАЖА 

 

Член 130 

Заради остварување на правата од работен однос, 

работникот има право на заштита на своите права до 

надлежни органи, на начин и во постапка пропишани 

во Законот за работни односи, Законот за служба во 

Армијата на Република Македонија, Законот за држав-

ните службеници, Законот за јавните службеници и 

подзаконските прописи кои се донесени врз основа на 

нив. 

По поднесено барање за заштита на правата на ра-

ботникот, надлежниот орган од став 1 на овој член е 

должен да постапува и на работникот да му врачи од-

лука во писмена форма. 

Член 131 

Остварување на правата пред надлежните органи од 

член 130 на овој колективен договор, не го исклучува 

правото на работникот за поведување постапка пред 

надлежен суд. 

 

Член 132 

За спогодбено решавање на индивидуален или ко-

лективен работен спор што не може да се реши со ме-

ѓусебно договарање меѓу потписниците на овој колек-

тивен договор, доколку се оцени за потребно, може да 

се формира комисија за усогласување. 

Бројот на членовите на Комисијата од став 1 на овој 

член и нејзината структура, зависи од прашањето кое е 

предмет на договарање. 

Постапката за усогласување започнува на барање 

на еден од потписниците на овој колективен договор и 

треба да заврши во рок од 60 дена од денот на доставу-

вање на барањето. 

 

Член 133 

Секое усогласување кое учесниците во договарање-

то ќе го постигнат, задолжително треба да е во писмена 

форма, потпишано од договорените страни-потписни-

ци на овој колективен договор. 

За постигнатото усогласување, Синдикатот е дол-

жен да ги информира своите членови. 

По усогласувањето, се пристапува кон соодветни 

измени и дополнувања на овој колективен договор. 

 

Член 134 

Доколку постапката на усогласување заврши неус-

пешно, предметното прашање може да се решава пред 

Арбитражен совет составен од пет члена од кои по два 

члена предлагаат Министерството и Синдикатот. 

Арбитражниот совет спорот треба да го реши во 

рок од 60 дена. 

Претседателот на Арбитражниот совет е петтиот 

член, за чиј избор мора да има заедничка согласност од 

двете страни потписници на овој колективен договор. 

Арбитражниот совет одлучува со мнозинство на 

гласови од вкупниот број членови. 

Одлуките на Арбитражниот совет се обврзувачки за 

потписниците на овој колективен договор. 

 

В) ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

 

Член 135 

Постапката од областа на работните односи започ-

нати пред влегување во сила на овој колективен дого-

вор, ќе се завршат во согласност со прописите кои биле 

во сила и се применувале до моментот на влегување во 

сила на овој колективен договор. 

 

Член 136 

За следење на примената на овој колективен дого-

вор, Министерството и Синдикатот формираат заед-

ничка комисија за следење, примена и толкување на 

одредбите на овој колективен договор, на паритетна 

основа. 
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Член 137 

Овој колективен договор се склучува за период од 

две години. 

Важноста на овој колективен договор може да се 

продолжи со писмена согласност на потписниците на 

колективниот договор, најдоцна 30 дена пред истекот 

на важноста на колективниот договор. 

По истекот на рокот од ставот 1 на овој член, од-

редбите на колективниот договор се применуваат до 

склучувањето на нов колективен договор. 

 

Член 138 

Во текот на траењето на овој колективен договор, 

секоја страна потписник, може да предложи изменува-

ње и дополнување на колективниот до говор. 

Предлогот за изменување и дополнување во писме-

на форма, се доставува до другата страна потписник на 

овој колективен договор, која е должна да се произнесе 

во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот од 

став 1 на овој член. 

Ако другата страна потписник на овој колективен 

договор, не се произнесе по предлогот во рокот ут-

врден во став 2 на овој член, страната предлагач, може 

да започне постапка пред Арбитражниот совет од член 

134 на овој колективен договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 139 

Со влегување во сила на овој колективен договор, 

престанува да важи Колективниот договор за уредува-

ње, односно доуредување на правата, обврските и одго-

ворностите од работен однос во Министерството за од-

брана („Службен весник на Република Македони-

ја“бр.78/2002). 

 

Член 140 

Овој колективен договор се регистрира во минис-

терството надлежно за работите од областа на трудот. 

 

Член 141 

Овој колективен договор влегува во сила со денот 

на склучувањето, а ќе се применува од денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
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