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1129. 
Врз основа на член 67 став (1) алинеја 5 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 
192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 

ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОСПО-

СОБЕНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 

ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД, ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО 

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ, НАЧИНОТ НА РАБОТА 

НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПО-

ЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, КАКО И НА-

ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 

СПРОВЕДЕНИТЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ОД СТРАНА  

НА КОМИСИЈАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката на полага-

ње на стручниот испит за оспособеност за извршување 
на работи на техничкиот преглед, формата и содржина-

та на образецот на уверението за положен испит, начи-
нот на работа на комисијата за спроведување на струч-
ниот испит и програмата за полагање на стручниот ис-
пит, како и начинот на водење на евиденцијата за спро-
ведените стручни испити од страна на комисијата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/09,  
54/10 и 58/13 ), членот 3 се менува и гласи: 

„Стручниот испит се спроведува писмено по електрон-
ски пат со одговарање на определен број на прашања 
во вид на решавање на електронски тест на компју-
тер.“. 

  Стр. 
1147. Решение од Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македо-
нија...................................................... 8 

1148. Одлука за влегување во сила на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија............................................... 8 

1149. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување 
на привремен статус на повластен 
производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи из-
вори на енергија................................. 11 

1150. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување 
на привремен статус на повластен 
производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи из-
вори на енергија................................. 11 

 Огласен дел....................................... 1-84 

 

 

 

 

Член 2 

Членот 5 се менува и гласи: 

„Кандидатот го пријавува полагањето на стручниот 

испит со поднесување писмено барање до комисијата.“  

  

Член 3 

Членот 6 се менува и гласи: 

„Од страна на Комисијата, кандидатите на кои им 

е одобрено барањето за полагање на испитот и јав-

носта се информираат за времето и местото на пола-

гање на стручниот испит, најдоцна осум дена пред 

полагањето на испитот, преку веб страната на Ми-

нистерството за внатрешни работи и Јавниот радио-

дифузен сервис.“. 

 

Член 4 

Во член 8 во ставот 1 бројот „60“ се заменува со 

бројот „120“. 

Ставот 2 се брише. 

 

Член 5 

Во член 10 во алинејата 4 сврзникот „и“ се замену-

ва со точка. 

Алинејата 5 се брише. 

 

Член 6 

Членот 11 се менува и гласи: 

„Кандидатот кој не го положил стручниот испит 

може повторно да го полага најрано 15 дена од денот 

на последното неуспешно полагање.“. 

 

Член 7 

Во членот 14 зборовите: „правните лице од членот 

5 на овој правилник“ се заменуваат со зборот „канди-

датите“. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
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Член 8 
Членовите 15 и 16 се бришат. 
 

Член 9 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Комисијата по спроведениот испит составува за-

писник за секој кандидат одделно.“ 
 

Член 10 
Членот 18 се брише. 
 

Член 11 
Во членот 19 зборот „прилог“ се заменува со зборо-

вите: „прилог бр. 2“.  
  

Член 12 
Членот 20 се менува и гласи: 
„Програмата за полагање на стручниот испит ја со-

чинуваат прашања од следните области:  
I. возила; 
II. технички преглед на возила и 
III. познавање на возила (моторни возила, техничка 

експлоатација и одржување на моторни возила и др.).“. 
 

Член 13 
Прилогот бр. 2 се заменува со нов Прилог бр. 2, кој 

е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 13.1.1-31185/1 Министер 
9 мај 2017 година за внатрешни работи, 

Скопје д-р Агим Нухиу, с.р. 
 

Прилог бр. 2 
 

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 
 
I. ВОЗИЛА 
1. Закон за возила  („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 
138/14, 154/15, 192/15 и 39/16) 

- Општи одредби; 
- Услови за пуштање на пазар и почеток на користе-

ње на производите; 
- Техничка исправност на возилата; 
- Услови за извршување на работи и 
- Надзор. 
2. Поблиски прописи за : 
- техничките барања за одделни категории на во-

зила, нивните системи, составни делови, самостојни 
технички единици и опрема, димензиите, вкупни маси 
и осно оптоварување, како и техничките барања за еди-
нечни возила; 

- задолжителна опрема на возилото, велосипедот и 
запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот 
на патиштата, како и на трактори за безбедно извршу-
вање на земјоделски, односно шумски работи; 

-  посебни технички барања на возилата со кои се 
превезуваат група на деца; 

- барања што треба да ги исполнуваат возилата за 
да бидат технички исправни, како и за начинот и по-
стапката за вршење на технички прегледи; 

- промени на возилата што не значат преправка и 
поправка и начинот на нивното евидентирање; 

- начинот и постапката на извршување на прегледот 
на техничката исправност на возилата со кои се из-
вршува превоз во сообраќајот на патиштата; 

- начинот и постапката за издавање на доказ и 
- формата, содржината квалитетот и начинот на по-

ставување на налепницата за извршена регистрација на 
возилото. 

 
II. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА 
1. Каналска дигалка; 
- видови на каналски дигалки и 
- ракување со каналски дигалки. 
2. Уред за мерење на слободниот од на тркалото 

(воланот)од управувачот и 
- ракување и мерење со уредот; 
3. Уред за контрола на насоченоста на светлата и 

проверка на јачината на светлосниот сноб; 
- видови на уреди и принцип на работа и 
- ракување и мерење со уредот. 
4. Уред за мерење на волуменскиот процентна јаг-

лен моноксид во издувните гасови на возилата со бен-
зиски мотор: 

- видови на уреди; 
- принцип на работа и 
- ракување и мерење со уредот. 
5. Уред за проверка на исправноста на елементите 

од системот за еластично потпирање: 
- видови на уреди и принцип на работа и 
- ракување и мерење со уредот. 
6. Уред за мерење на бучавата што ја емитуваат во-

зилата: 
- ракување и мерење со уредот; 
7. Мерач на длабочината на шарките:  
- ракување и мерење со уредот 
8. Уред за мерење на зачаденоста на издувните га-

сови од возила со дизел мотор: 
- принцип на работа со уредот; 
- ракување и мерење со уредот. 
9. Уред за контрола на геометријата на управувач-

киот механизам-наклон, затур и насочување: 
- принцип на работа со уредот; 
- ракување и мерење со уредот. 
10. Уред за мерење на силата на кочењето на обе-

мот на тркалата од иста оска: 
- видови на уреди и принципи на нивна работа; 
- ракување и мерење со уредот. 
11. Уред за мерење на силата на командата на ра-

ботната и помошната кочница : 
- принцип на работа со уредот; 
- ракување и мерење со уредот. 
12. Рачен прибор и алат. 
 
III. ПОЗНАВАЊЕ НА ВОЗИЛА (МОТОРНИ ВО-

ЗИЛА, ТЕХНИЧКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ОДРЖУВА-
ЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ДР.) 

1. Дефиниција и поделба на моторните и приклуч-
ните возила 

2. Опис на моторно возило 
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3. Мотор (класификација на моторите со внатрешно 
согорување  и главни делови на моторот) 

4. Напојување на моторот со течно гориво 
5. Преносен механизам: 
- спојка; 
- менувач; 
- зглобен пренос; 
- кардански зглоб; 
- други зглобови; 
- мостови кај моторни возилата; 
- погонски мост и 
- диференцијал 
6. Пружини 
7. Амортизери 
8. Тркало на возилото: 
- диск; 
- наплатка; 
- пневматици; 
- димензии и ознаки на пневматиците; 
- пневматици без внатрешни гуми – тубелес; 
- регулирање на предните тркала; 
- трага на тркалата; 
- нагиб на тркалата; 
- затур на тркалата; 
-уред за централно регулирање на притисокот на 

воздухот во пневматиците. 
9. Уред за управување: 
- опис и улога на главните делови; 
- преносник на управувачот; 
- преносник со серво уред; 
-  хидроуличен серво управувач; 
- пневматски серво управувач и 
- преносен механизам за управувачот. 
10. Уред за кочење: 
- сопирачки; 
- механички кочници; 
- механичка помошна кочница; 
- хидраулични кочници; 
- пневматски кочници; 
- манометар; 
- серво кочници; 
- механички серво кочници; 
- хидро – пневматски серво кочници и 
- хидро – вакумски кочници. 
11. Уред за одредување на согорените гасови: 
- издувни гасови; 
- бучавост кај возилата; 
12. светлосни и светлосно сигнални уреди: 
- светлосни уреди за осветлување на патот; 
- светла (фарови); 
- регулирање на светлата; 
- останати светла за осветлување на патот; 
- светлосни уреди за означување на возилото; 
- позициони светлата; 
- светла за регистарската таблица; 
- габаритни светла; 
- останати светла; 
- светлосно-сигнални уреди; 
- покажувачи на правци; 
- стоп светла; 
- внатрешни светла за осветлување; 
- внатрешни светла за сигнализација; 
- помошно светло и 
- светлосно-рефлектирачка опрема. 

13. Останати уреди на моторното возило: 
- осигурувачи; 
- брзиномер со патомер; 
- тахограв; 
- уреди кои овозможуваат нормална видливост; 
- ветробранско стакло; 
- уред за бришење на ветробран; 
- уред за перење на ветробранот; 
- уред за одмрзнување и одмаглување на ветробра-

нот; 
- возачки огледала. 
14: Опрема на возилата: 
- брави на возилото; 
- сигурносни појаси; 
- зимска опрема на возилото; 
- влечен уред на возилото; 
- апарат за гасење на пожар;  
- знак за означување на сопрено возило на колово-

зот (триаголник); 
- кутија за прва помош. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1130. 
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 
и условите за полагање на посебен стручен испит за ра-
бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на 28.4.2017 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Ванѓа Тимова Едрениќ од Струмица ги 

исполнува условите за полагање на стручен испит за 
работа со хартии од вредност со пријавување на 16-та-
та обука за работа со хартии од вредност во организа-
ција на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-60 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1131. 

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 
и условите за полагање на посебен стручен испит за ра-
бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на 28.4.2017 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Драган Лазоски од Прилеп ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за работа со 
хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за 
работа со хартии од вредност во организација на Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-61 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1132. 

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 
и условите за полагање на посебен стручен испит за ра-
бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на 28.4.2017 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Ивица Додевски од Куманово ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за работа 
со хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука 
за работа со хартии од вредност во организација на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-62 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1133. 

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 
и условите за полагање на посебен стручен испит за ра-
бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на 28.4.2017 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Игор Бојковски од Скопје ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за работа со 
хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за 
работа со хартии од вредност во организација на Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-63 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1134. 

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 
и условите за полагање на посебен стручен испит за ра-
бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на 28.4.2017 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Марија Лира од Берово ги исполнува ус-

ловите за полагање на стручен испит за работа со хар-
тии од вредност со пријавување на 16-тата обука за ра-
бота со хартии од вредност во организација на Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-64 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1135. 

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 
и условите за полагање на посебен стручен испит за 
работа со хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на 28.4.2017 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Соња Велкова од Струмица ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за работа со 
хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за 
работа со хартии од вредност во организација на 
Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-65 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 

Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 

 Милаим Ајдини, с.р. 
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1136. 
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Агон Ајрула од Скопје ги исполнува ус-

ловите за полагање на стручен испит за инвестиционо 
советување со пријавување на 6-тата обука за инвести-
ционо советување во организација на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-74 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1137. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Александар Живковиќ од Скопје ги ис-

полнува условите за полагање на стручен испит за ин-
вестиционо советување со пријавување на 6-тата обука 
за инвестиционо советување во организација на Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-75 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1138. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 

стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Владимир Петрески од Скопје ги ис-

полнува условите за полагање на стручен испит за 
инвестиционо советување со пријавување на 6-тата 
обука за инвестиционо советување во организација 
на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-76 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1139. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Горан Мојаноски од Скопје ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за инвестицио-
но советување со пријавување на 6-тата обука за инвес-
тиционо советување во организација на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-77 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1140. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Ивица Додевски од Куманово ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за инвес-
тиционо советување со пријавување на 6-тата обука за 
инвестиционо советување во организација на Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-78 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1141. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Елисавета Поповиќ од Скопје ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за инвес-
тиционо советување со пријавување на 6-тата обука за 
инвестиционо советување во организација на Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-79 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1142. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Зоран Пејчиновски од Битола ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за инвес-
тиционо советување со пријавување на 6-тата обука за 
инвестиционо советување во организација на Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-80 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1143. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Христо Кондовски од Битола ги исполну-

ва условите за полагање на стручен испит за инвести-
ционо советување со пријавување на 6-тата обука за 
инвестиционо советување во организација на Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-81 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1144. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на својата седница одржана на 28.4.2017 година 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Кирил Макрески од Скопје ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за инвестицио-
но советување со пријавување на 6-тата обука за инвес-
тиционо советување во организација на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-82 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 
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1145. 
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Маријан Николовски од Скопје ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за инвес-
тиционо советување со пријавување на 6-тата обука за 
инвестиционо советување во организација на Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-83 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1146. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Петар Андреевски од Скопје ги исполну-

ва условите за полагање на стручен испит за инвести-
ционо советување со пријавување на 6-тата обука за 
инвестиционо советување во организација на Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-84 Комисија за хартии од вредност 

28 април 2017 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 

__________ 
1147. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за 
начинот и условите за обука и полагање на посебен 

стручен испит за инвестиционо советување („Службен 
весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на својата седница одржана на 8.5.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Артон Лена од Скопје ги исполнува усло-

вите за полагање на стручен испит за инвестиционо со-
ветување со пријавување на 6-тата обука за инвестици-
оно советување во организација на Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 09-86 Комисија за хартии од вредност 

8 мај 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1148. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по Барањето за влегување во си-
ла на лиценца за производство на електрична енергија 
УП1 бр.12-59/17 од 15.5.2017 година на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
увоз-извоз Кавадарци, на седницата одржана на 
18.5.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. Лиценцата на Друштвото за производство, тргови-

ја и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, 
со седиште на адреса ул. Цветан Димов бр.1/7 Кава-
дарци,, за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од мала хидроелектрана МХЕЦ 
„Бошавица“  издадена со Одлука за издавање на лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија УП1 бр.12-59/17 од 11.5.2017 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 57/17) влегува во сила.  

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување.  
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
УП1 Бр. 12-59/17  

18 мај 2017 година Заменик претседател, 
Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 
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Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

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

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на 
адреса ул. Цветан Димов бр.1/7 Кавадарци 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 293.01.1/17 
 
4. Датум на издавање на лиценцата 
18.5.2017 година 
 
5. Датум на важење на лиценцата 
18.5.2052 година 
 
6. Број на деловниот субјект – 6942024 
 
7. Единствен даночен број – 4011014511233 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошавица“ 
на КП бр. 947/4, КП б.947/2, КП бр.947/3,  КП бр.949/2, 
КП бр.950/2, КП бр.951/2, КП бр.952/2, КП бр.953/2, 
КП бр.961/3,   КП бр.982/2  КО Бесвица општина Де-
мир Капија. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

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

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

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

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

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Правилата 
за пазар на електрична енергија. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

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

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

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 
година да достави годишен извештај за делокругот на 
своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финан-
сиското 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. обемот на производство на електрична енергија 

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

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

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преземени мерки во текот на претходната година 

за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

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

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

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

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

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

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

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ Бошавица 
 
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Бошавица;  
2. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2017 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 
- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 
3. податоци за турбините: 
- тип, производител и номинални податоци – 

Францис хоризонтални; 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст:  274+688 kW, 
- Номинален проток: 0,8+2,2 m3/s, 
- Номинален нето пад: 33 
- Номинална брзина: 1000 RPM 
4. Податоци за генераторите: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 310+780 kVA, 
- Моќнoст активна: 279+702 kW, 
- Номинален напон: 0,4 kV, 
- Номинална брзина: 1000 RPM 
- Номинален фактор на моќност: 0,8 
5. Податоци за трансформатор: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 1.250 kVA, 
- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV 

__________ 
1149. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), и член 10, став 5 од 

Правилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 
25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
ектирање, градежништво, производство и услуги ИТА-
ЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО 
Скопје, на ден 16.5.2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЗРНОВСКА РЕКА“ 
со реф.бр. 351, УП1 бр.08-19/13 од 8.5.2013 година, на 
Друштвото за проектирање, градежништво, производ-
ство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕ-
НЕРАТИОН ДОО Скопје, се продолжува до 20.7.2017 
година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-19/13  

16 мај 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1150. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и член 10, став 5 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали 
ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, на ден 16.5.2017 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 
123, УП1 бр. 08-35/15 од 8.4.2015 година, на Друштво-
то за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ 
НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 
23.6.2018 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-35/15  

16 мај 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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