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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

2321.
Врз основа на член 14 став (6) и член 15 став (3) од Законот за правосудниот испит („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 190/19), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ
И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДЕН ИСПИТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на полагање на правосудниот испит и за формата и содржината на уверението
за положен правосуден испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 263/19), Прилогот
бр.2 се заменува со нов Прилог бр.2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-1706/3
9 јули 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2322.
Врз основа на член 44 став (1) и (2) од Законот за
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9.7.2020 година, донесе
ДЕЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ
ЗА РАБОТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 274/19), насловот
на членот 7 и членот 7 се менува и гласи:
Судски изборен именик и евиденција на судии во
регистарот на судии
(1) Одговорното лице за статистика во Советот континуирано го ажурира Судскиот изборен именик, со задолжителните податоци согласно член 17 од ЗССРСМ,
преку нивно внесување во евиденцијата на судии во регистарот на судии (член 14 став (1)) точка (1) од Деловникот) од пријавата за избор на судија/претседател на
суд.
(2) Податоците во Судскиот изборен именик се преземаат од евиденцијата на судии во регистарот на судии.
(3) Евиденцијата на судии задолжително ги содржи
следните податоци:
- име и презиме на судијата,
- единствен матичен број,
- судот во кој ја врши судиската функција,
- датумот кога прв пат е избран за судија,
- националната припадност,
- бројот на судската службена легитимација и
- место за забелешка.
Член 2
По членот 7 се додава наслов и нов член 7-а кој
гласи:
Исправки и измени во евиденцијата на судии во регистарот на судии и Судскиот изборен именик
Член 7-а
(1) Судијата може во секое време до заклучување
на Судскиот изборен именик, да побара од Судскиот
совет исправка на податоцитево евиденцијата на судии
во регистарот на судии и Судскиот изборен именик, соодветно, со доставување на соодветни потврди и докази за бараната исправка.
(2) Под исправка на податоци во евиденцијата на
судии во регистарот на судии и Судскиот изборен именик, соодветно, се подразбира поправање на грешките
во имињата или броевите, како и други очигледни
грешки и неточности.
(3) По распишување на оглас за избор на член, Советот во рок од три дена го доставува на увид Судскиот
изборен именик до сите судии.
(4) Увидот во Судскиот изборен именик трае три
дена.
(3) Доколку се работи за суштински различни податоци, судијата може во секое време, освен во периодот
од денот на распишување на огласот за избор до денот
на завршувањето на огласот за избор, да побара од
Судскиот совет измена на податоците во евиденцијата
на судииво регистарот на судии и Судскиот изборен
именик, соодветно.
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(4) Судскиот совет во рок од три дена од денот на
приемот на барањето за исправка, односно барањето за
измена на податоците во евиденцијата на судии во регистарот на судии и Судскиот изборен именик, соодветно, одлучува со решение.
(5) Против решението од ставот (4) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во
рок од 24 часа по приемот на решението.
Член 3
Во членот 14 во ставот 1 точката 1 се менува и
гласи:
1. „Регистар на судии“, ажурирани електронски досиеја за судиите кои ги содржат податоците од евиденцијата на судии (член 1 став 3 од овој Деловник),
извештаи за следење на работата на судиите и судовите, модул за оценување и модул за кандидатски листи за судии и претседатели на судови.
Член 4
Овој Деловник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-1157/1
10 јули 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2323.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 9 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, промет и услуги
ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, му се
издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЏСП АКТУЕЛ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-30/20
9 јули 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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Прилог:
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, промет и услуги ЏСП
АКТУЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште
на ул. 1632 бр.46 Скопје-Гази Баба, Република Северна
Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 9 јули 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 9 јули 2055 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-426-2020
6. Единствен матичен број: 4140885
7. Единствен даночен број: 4030990230014
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЏСП АКТУЕЛ” со локација на објекти на КП бр.2485/1, КО Маџари, Општина Гази Баба.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува

или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.

2324.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 9 јули 2020 година, донесе

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЏСП АКТУЕЛ”, со
следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“ЏСП АКТУЕЛ”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 110,25 kW,
в) година на почеток на градба: 2019 година
г) година на завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
е) податоци за опрема:
- тип на фотонапонски панели: монокристален силициум
- производител на фотонапонски панели: Longi
solar
- број на фотонапонски панели: 350
- моќност на фотонапонски панели: 315 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- Huawei SUN2000-60KTL, 1 парче
- Huawei SUN2000-36KTL, 1 парче
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.250
kWh/m2
з) очекувано производство на електрична енергија:
135.000 kWh

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
БИРОСЕФ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИРОСЕФ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-126/20
9 јули 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги БИРОСЕФ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.
Гоце Делчев бр. 121, Струмица, Република Северна
Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 9 јули 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 31 декември
2029 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-427-2020
6. Единствен матичен број: 5503388
7. Единствен даночен број: 4027001129899
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИРОСЕФ” со локација
на кровна површина на објекти на КП бр.2138/8, 2138/1
и 2138/10, КО Струмица, Општина Струмица.
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9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
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- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИРОСЕФ”, со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“БИРОСЕФ”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 55,44 kW,
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в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
д) податоци за опрема:
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL
GROUP PiK280Р(60)
- број на фотонапонски панели: 198
- моќност на фотонапонски панели: 280 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONUS ECO 27kW 3ph, 37.800 Wp, 1 парче
- FRONUS ECO 25kW 3ph, 37.800 Wp, 1 парчe
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.568
kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
71.228 kWh
__________
2325.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 9 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија
ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ, Тетово
Shoqeri per tregti me energji elektrike ENERGI FUTURE
SOLUTION SHPKNJP, Tetove му се издава лиценца за
вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-131/20
9 јули 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ, Тетово Shoqeri per
tregti me energji elektrike ENERGI FUTURE SOLUTION
SHPKNJP, Tetove, со седиште на ул. Борис Кидрич
бр.82, Тетово, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 9 јули 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 9 јули 2030 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕСНАБ-429-2020
6. Единствен матичен број: 7428189
7. Единствен даночен број: 4028020540652
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата
територија на Република Северна Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори,
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот,
- работи во согласност со правилата за снабдување
со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија,
- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична
енергија,
- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,
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- ги објави на својата веб страница општите услови
на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и
точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат
со својата потрошувачка,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога
потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно
затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена,
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и резервираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,
- доставува до операторот на електропреносниот
систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,
- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид
заштитата на доверливоста,
- ги плати набавените количини на електрична
енергја, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија,
- достави до Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија, по
нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија,
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни удлуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- ги почитува и да постапува согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија врз основа на Законот
за енергетика,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
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производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави годишен извештај за финансиското
и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
13. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност снабдување со електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
2326.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија
ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ, Тетово
Shoqeri per tregti me energji elektrike ENERGI FUTURE
SOLUTION SHPKNJP, Tetove му се издава лиценца за
вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.

Стр. 10 - Бр. 186

16 јули 2020

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е дадена во Прилог, којшто
е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-132/20
9 јули 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ, Тетово Shoqeri per
tregti me energji elektrike ENERGI FUTURE SOLUTION
SHPKNJP, Tetove, со седиште на ул. Борис Кидрич
бр.82, Тетово, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 9 јули 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 9 јули 2030 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-430-2020
6. Единствен матичен број: 7428189
7. Единствен даночен број: 4028020540652
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како трговија со електрична енергија во смисла на
оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и
продажба во странство.
9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен:
- на операторот на електропреносниот систем и
операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на
електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична
енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност

со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е
должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*,
- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,
- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена,
при што во фактурата за потрошувачите директно
приклучени на електропреносниот систем го вклучува
и надоместокот на електрична енергија од обновливи
извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот
на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци.
11. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
12. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
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13. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.
__________
2327.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 42, став (1), точка 4) од Законот за енергетика*
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 96/19) и член 14, став (1), точка 4) од Правилникот
за лиценци („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на
9 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава привремена
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од хидроелектроцентрала
МХЕЦ “ТОПОЛКА со реф.бр.315”.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е дадена
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од точка 1 на оваа одлука ќе достави потребна
документација со која овој енергетски објект ќе биде
ставен во употреба.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-134/20
9 јули 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог:

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремена
лиценца
Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ
ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети
Климент Охридски бр.30 Скопје - Центар, Република
Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-428-2020

4. Единствен матичен број: 6974783
5. Единствен даночен број: 4080014546101
6. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТОПОЛКА со
реф.бр.315” во општина Чашка.
7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценца има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.
8. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценца во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
9. Производни капацитети со кои ќе се врши
енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ
“ТОПОЛКА со реф.бр.315” со следните технички карактеристики:
а) назив на хидроелектроцентралата: МХЕЦ “ТОПОЛКА со реф.бр.315”
б) податоци за турбина:
- тип и производител: Фероинвест Вертикална Пелтон
- моќност: 2.163 kW,
- инсталиран проток: 1,9 m³/s,
- инсталиран нето пад: 166,2m,
- номинална брзина: 428,5 RPM
в) податоци за генератор:
- тип и производител: Mareli италија, трифазен синхрон со вертикална осовина
- инсталирана привидна моќност: 2.700 kVА,
- фактор на моќност: 0,8
- номинална активна моќност: 2.160 kW,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 428,5 RPM
ѓ) податоци за трансформатор:
- моќност привидна: 2.700 kVA,
- номинален напон: 10,5(21)/0,4 kV/kV

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2328.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16, 233/18
и 14/20), Претседателот на Комората на извршители на
РСМ на ден 8.7.2020 година, го донесе следново
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РЕШЕНИЕ
Се определува денот 25.9.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Маријана Кацарска
Могилевска именуван за подрачјето на Основен суд
Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Виница и
Основен суд Делчево.
Решението влегува во сила на ден 25.9.2020 година.
Образложение
На ден 30.12.2019 година лицето Маријана Кацарска Могилевска е именувано за подрачјето на Основен
суд Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Виница
и Основен суд Делчево со Решение на Министерот за
правда бр.09-5590/1.
На ден 20.1.2020 година Маријана Кацарска Могилевска достави до Комората на извршители доказ за
именувањето, повелба за именување и склучен договор
за осигурување од одговорност.
На ден 14.5.2020 година изготвено е мислење од
Претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел бр.03-144/4, врз основа на Записник за
утврдување на просторни услови од ден 13.5.2020 година.
Со Решение бр. 03-223/2 од 14.5.2020 година на
Претседател на КИРСМ се определува денот 25.6.2020
година за датум за почеток со работа на извршител Маријана Кацарска Могилевска именуван за подрачјето
на Основен суд Кочани, Основен суд Берово, Основен
суд Виница и Основен суд Делчево а кое решение влегува во сила на ден 25.6.2020 година објавено во
„Службен весник на РСМ“ бр. 142 од 31.5.2020 година.
До Комората на извршители на РСМ на ден
16.6.2020 година е доставено Решение бр. 09-1613/2 од
9.6.2020 година на Министер за правда на РСМ за продолжување на рокот за отпочнување со работа на извршител Маријана Кацарска Могилевска од Струмица,
именуван за подрачјето на Основен суд Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Виница и Основен суд
Делчево, со кое му се продолжува рокот за отпочнување со работа до 25.9.2020 година.

На ден 3.6.2020 година, извршителот Маријана
Кацарска Могилевска од Струмица, именуван за подрачјето на Основен суд Кочани, Основен суд Берово,
Основен суд Виница и Основен суд Делчево до Министерството за правда доставил барање за продолжување
на рокот за почеток со работа на извршител за уште
три месеци, од денот определен во Решението на Претседателот на Комората на извршители, поради здравствени причини.
На ден 6.7.2020 година извршител Маријана Кацарска Могилевска до Комората на извршители на РСМ
достави Барање за донесување решение за определување на ден со почеток со работа како извршител дел бр.
03-356/1 а со кое бара Претседателот на КИРСМ да донесе решение со кое денот 25.09.2020 година ќе се смета како ден на отпочнување со работа на канцеларијата
на извршител Маријана Кацарска Могилевска.
Според член 34 став 6 од Законот за извршување,
ако извршителот не започне со работа во рок од три
месеци од објавувањето на датумот на почеток со работа во Службен весник на РСМ, односно шест месеци од
именувањето за извршител, го губи правото да се запише во Именикот на извршители и правото да ја врши
должноста извршител, освен во случај на ставот 7 на
овој член, а повелбата од ставот 3 на овој член не произведува правно дејство.
Според член 7 од истиот член, извршителот може
пред истекот на рокот предвиден во ставот 6 на овој
член да побара од Министерството продолжување на
рокот за уште три месеци, поради лични здравствени
причини на извршителот, или пак во неговото потесно
семејство.
Согласно наведеното, Претседателот на Комората
на извршители на РСМ, врз основа на член 35 став 5 од
Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова
решение.
Бр. 03-356/2
8 јули 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
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