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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3815.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 192/15 и 209/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19
ноември 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК
ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И ЦЕНТРИ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ВО СОСТАВ НА ЈАВНИ ДЕТСКИ
ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца - детски градинки
и центри за ран детски развој во состав на јавни детски
градинки по општини за 2020 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година во Раздел 15001- Министерство за труд
и социјална политика, Програма А, Потпрограма А2 Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитание на деца
- општински јавни установи за деца - детски градинки.
Член 3
Распределбата на блок дотации се врши според
следните критериуми:
- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца – детска градинка и
центри за ран детски развој во состав на јавни детски
градинки;
- број на деца во општинска јавна установа за деца
– детска градинка и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки;
- број на вработени во општинска јавна установа за
деца - детска градинка.
Член 4
Распределбата на блок дотации се врши според
следната формула:
БД заштита на децата = ОСг + ОСц
OСг = Тг х Бр.г
ОСц = Тц х Бр.ц
- БД заштита на деца – претставува блок дотација за
дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки, по општина;
- OСг – претставува основна сума по дете годишно
за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки,
по општина;
- OСц – претставува основна сума по дете годишно
за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца –центри за ран детски
развој во состав на јавни детски градинки, по општина;
- Тг – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки;
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- Тц – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - центри за ран детски развој
во состав на јавни детски градинки;
- Бр.г – број на деца во општински јавни установи
за деца - детски градинки и центри за ран детски развој
во состав на јавни детски градинки според просечен капацитет на деца од проектираниот капацитет на деца и
фактичкиот број на деца на општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;
- Бр.ц – број на деца во општински јавни установи
за деца - центри за ран детски развој во состав на јавни
детски градинки според проектираниот број на деца, по
општини.
Член 5
Блок дотација за дејноста згрижување и воспитание
на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав
на јавни детски градинки, по општина, не може да биде
помала од 350.000,00 денари месечно, по општина.
Блок дотација за дејноста згрижување и воспитание
на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав
на јавни детски градинки, по општина не може да биде
помала од потребните средства за исплата на плата и
надоместоци од плата за вработените во општинските
јавни установи за деца – детски градинки и центри за
ран детски развој во состав на јавни детски градинки
заклучно со состојбата на вработени од претходната
фискална година.
Член 6
Средствата за блок дотации за општинските јавни
установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во градот Скопје каде
што е седиштето на установата од Буџетот на Република
Северна Македонија за 2020 година преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020
година.
Бр. 45-8787/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3816.
Врз основа на член 8 став (4) од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.180/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ
ЗА НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ВЛАДИ НА СТРАНСКИ
ДРЖАВИ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на доделување
на договори за набавки од страна на Владата на Република Северна Македонија со влади на странски
држави.
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Член 2
Доделувањето на договорите за набавки на Владата
на Република Северна Македонија со влади на странски држави се врши според правилата договорени со
владата на странската држава.
Член 3
Во постапката за доделување и реализација на договорот за набавка на Владата на Република Северна Македонија со владата на странска држава, со целокупната документација се постапува во согласност со прописите за заштита на класифицираните информации.
2. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАБАВКИ НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СО ВЛАДИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВИ
Член 4
Договорот за набавка на Владата на Република Северна Македонија со влада на странска држава може да
се склучи во еден од следните случаи:
- ако по претходно испитување на пазарот се утврди дека набавките од член 8 став (1) од Законот за
јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста
може поекономично и поефикасно да се изведат со доделување на договор на влада на странска држава;
- поради причини поврзани со интероперабилноста
на меѓународни операции и мисии;
- поради нужните потреби за функционирање на
Армијата на Република Северна Македонија во меѓународни операции и мисии;
- ако поради технички барања на предметот на набавката или од причини поврзани со заштита на ексклузивни права, набавката може да се реализира само
преку влада на странска држава;
- кога се работи за дополнителни набавки на воена
опрема или опрема од безбедносен карактер добиени
врз основа на договор со влада на странска држава, кои
се наменети за делумна замена на опремата или како
зголемување на обемот на постојната опрема, ако промената на добавувачот на опремата би го принудила
договорниот орган да набави стоки кои имаат поинакви тактички и/или технички карактеристики, а тоа би
предизвикало несообразност или несразмерни тактички и/или технички проблеми при употребата и одржувањето или
- кога се работи за тековно или инвестиционо одржување на воена опрема или опрема од безбедносен
карактер, добиена врз основа на договор со влада на
странска држава.
Член 5
Пред отпочнување на постапката за доделување договор за набавка на Владата на Република Северна Македонија со влада на странска држава се утврдува исполнетоста на условите од член 4 од оваа уредба и се
изготвува документација со детално образложение за
оправданоста на набавката и финансиска анализа за
економската исплатливост за доделување на договорот.
Член 6
Постапката за доделување договор за набавка на
Владата на Република Северна Македонија со влада на
странска држава започнува со испраќање на писмо со
барање за конкретната набавка, кое се доставува до
најблиското седиште посочено од странската држава
од страна на државниот орган чиј предмет, цел на набавката и финансиски средства се содржани и утврдени
во годишниот план за набавки од член 8 став (2) од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и
безбедноста.
Писмото со барање за склучување на договор за набавка со владата на странската држава ги содржи елементите кои се договорени и усогласени со владата на
странската држава.
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Член 7
Писмото со барање кое се доставува до владата на
странската држава нема обврзувачки карактер и со истото само се информира за намерата да се изврши набавката и за потребата од доставување на понуда.
Договорот за набавка со владата на странската
држава, пред да биде склучен од Владата на Република
Северна Македонија, се проверува дали е во согласност со писмото со барање од член 6 од оваа уредба.
Член 8
Вредноста на договорот за набавка со владата на
странската држава се утврдува пред потпишување на
договорот врз основа на добиената понуда.
Член 9
Реализацијата на договорите за набавка ги врши
државниот орган чиј предмет, цел на набавката и финансиски средства се содржани и утврдени во годишниот план за набавки од член 8 став (2) од Законот за
јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста.
3. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАБАВКИ НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СО ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ
ДРЖАВИ
Член 10
Доделување на договор за набавка со Владата на
Соединетите Американски Држави (во понатамошниот
текст: Владата на САД) ќе се врши согласно членовите
4, 5, 6, 7 и 8 од оваа уредба и ФМС (Foreign military
sales) процедурите на Владата на САД (во понатамошниот текст: ФМС процедури).
Писмото со барање за конкретната набавка се доставува до соодветната имплементациска агенција на Владата на САД, до Агенцијата за одбранбено-безбедносна
соработка на САД (DSCA-Defense Security Cooperation
Agency) и до дипломатското претставништво на САД во
Република Северна Македонија од страна на државниот
орган чиј предмет, цел на набавката и финансиски средства се содржани и утврдени во годишниот план за набавки од член 8 став (2) од Законот за јавните набавки во
областа на одбраната и безбедноста.
Член 11
Писмото со барање за конкретната набавка и писмото на понуда и прифаќање на понудата треба да ги
содржат елементите утврдени со ФМС процедурите.
Член 12
Писмото со барање од член 9 став 2 од оваа уредба
нема обврзувачки карактер и со истото само се информира за намерата да се изврши набавката и потребата
од доставување на понуда.
Вредноста во писмото за понуда и прифаќање на
понудата е договорената вредност на предметот на набавката и истата може да биде изменета до целосната
реализација на набавката во согласност со ФМС процедурите.
Член 13
Со потпишување на писмото на понуда и прифаќање на понудата од страна на Владата на Република Северна Македонија и Владата на САД се смета дека е
доделен договорот за набавка.
4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 14
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9140/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3817.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2019 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Факултетот за исламски науки Скопје му се доделуваат вкупно 6.500.000,00 денари од
Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2019 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Факултетот за исламски науки –
Скопје.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8933/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3818.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Северна Македонија и член 52 став 1 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и
226/15) Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И
ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СОЛУН
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ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И
ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КОМОНВЕЛТОТ АВСТРАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МЕЛБУРН
Член 1
Се именува Сања Зографска Крстевска, за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Комонвелтот Австралија,
со седиште во Мелбурн.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-9195/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3820.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19
ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА САЈБЕР
БЕЗБЕДНОСТ
Член 1
За членови на Националниот совет за сајбер безбедност (во натамошниот текст: Советот), се назначуваат:
- Дамјан Манчевски, министер за информатичко
општество и администрација;
- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за одбрана;
- Оливер Спасовски, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија и министер
за внатрешни работи.

Член 1
Се именува Дејан Ѓучиќ, за генерален конзул и шеф
на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Солун.

Член 2
За заменици членови на Советот се назначуваат:
- Александар Бајдевски, заменик на министерот за
информатичко општество и администрација;
- д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана;
- д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за внатрешни работи.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.

Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-9194/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3819.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Северна Македонија и член 52 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15
и 226/15) Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

Бр. 45-9084/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3821.
Врз основа на членот 139 став 1 од Законот за квалитет на земјоделските производи („Сл.весник на Република Северна Македонија“ бр.140/10, 53/11, 55/12 и
106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
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Бр. 245 - Стр. 5

РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА
ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА
КВАЛИТЕТОТ НА СУРОВОТО МЛЕКО
Се овластува правното лице АНИМА-ВЕТ ЛАБОРАТОРИЈА ДООЕЛ Битола ул. Север – Југ 2 Битола,
да врши анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на суровото млеко.
Образложение
Правното лице АНИМА-ВЕТ ЛАБОРАТОРИЈА
ДООЕЛ Битола ул. Север – Југ 2 Битола, поднесе барање бр. 34-308/19 од 25.11.2019 година, согласно член
139 став 1 од Законот за квалитетот на земјоделските
производи (Сл.весник на Република Северна Македонија бр.140/10, 53/11, 55/12 и 106/13, 116/15, 149/15,
193/15 и 39/16) и со кое се бара издавање на решение за
овластување на лабораторија за анализа и суперанализа
на земените примероци за контрола на квалитетот на
суровото млеко.
Во прилог на барањето, барателот доставил документи за видот и степенот на образование за вработените во лабораторијата, шематски приказ на просториите и листа на опрема, како и Прилог кон сертификат
за акредитација бр. ЛТ-033 од 03.07.2019 година во кој
се дадени акредитираните методи за тестирање на лабораторијата.
По детална проверка на целокупната документација
се утврди дека барателот ги исполнува пропишаните
услови утврдени во член 138 став 2 од Законот за квалитетот на земјоделските производи.
Упатство за правно средство:
Против ова решение, незадоволната странка може
да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот
на решението до Државната комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 34-308/19
26 ноември 2019 година
Скопје

Овластен раководител за маркетинг
и квалитет на земјоделски производи,
Јане Новачков, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3822.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
врз основа на член 47 став 5 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10,
83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 46 а в.в. со член 47 став 6 од Законот за Судски
совет на Република Северна Македонија („Службен
весник на РСМ“ бр.102/2019), објавува
О ГЛАС
- за избор на претседател на Апелационен суд Битола,
- за избор на претседател на Основен суд Гостивар,
- за избор на претседател на Основен суд Кочани,
- за избор на претседател на Основен суд Охрид,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Берово,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Битола,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Виница,

- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Гостивар,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Делчево,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Кичево,
- за избор на 2 (двајца ) судии на Основен суд Куманово,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Крушево,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Охрид,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Свети
Николе,
- за избор на 3 (тројца ) судии на Основен кривичен суд Скопје,
- за избор на 3 (тројца ) судии на Основен граѓански суд Скопје,
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Тетово
и
- за избор на 1(еден) судија на Основен суд Штип.
Кандидатите за избор на претседател на суд треба
да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и
член 47 од Законот за судовите („Службен весник на
РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019).
Кандидатите за избор на судија на основен суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и
член 46 став 1 точка 1 и 2 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10 и
83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019).
Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребна документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5, Скопје,
во рок од 15 дена од денот на објавувањето во Службен
весник на РСМ. Образецот за пријава може да се подигне
во електронска форма на WEB страната н Судскиот совет
на Република Северна Mакедонија на следната адреса:
http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). Од
страна на Судскиот совет на Република Северна Mакедонија ќе бидат спроведени психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична работа со компјутери. По однос на термините за полагање на тестовите и проверка на знаење на практична работа со компјутери, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Трошоците за полагање
на психолошкиoт тест и тестот за интегритет паѓаат на
товар на кандидатите.
Бр. 08-1885/2 и 08-1886/2
22 ноември 2019 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
3823.
Врз основа на член 14-г став 18 од Законот за
спортот („Службен весник на Република Македонија“
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13,
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,
61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), директорот на
Агенцијата за млади и спорт донесе

Стр. 6 - Бр. 245
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ, КАКО И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНОТО
ОСЛОБОДУВАЊЕ И НА ЛИСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ, НА СПОРТСКИ
КЛУБОВИ И НА АКТИВНИ СПОРТИСТИ КОИ СЕ
НАТПРЕВАРУВААТ ВО ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ И НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ИМААТ
РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СПОРТ
Член 1
Во Правилникот за поблиските квантитативни и
квалитативни критериуми за користење на средства од
даночно ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на
Листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни
лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 120/19) во член 3 став 11 во алинејата 1 бројот „85“
се заменува со бројот „10“
Во алинејата 2 бројот „65“ се заменува со бројот
„5“.

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
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 ќе се објави 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. 12-125/19
22 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

1. Назив и седиште на носителот на привремена
лиценца
Друштво за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз - извоз с.Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55 Крупиште, Карбинци, Република Северна
Македонија

Бр. 08-2654/2
21 ноември 2019 година
Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија

Директор на Агенцијата
за млади и спорт,
Дарко Каевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3824.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 42 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 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и
214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, УП1 бр. 12125/19 од 29 октомври 2019 година на Друштвото за
производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и
други ДОО увоз - извоз с. Крупиште, Карбинци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, промет и услуги
ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз - извоз с. Крупиште, Карбинци му се издава привремена лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ”.

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-397-2019
4. Единствен матичен број: 4270347
5. Единствен даночен број: 4029991106378
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа
привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” во општина Карбинци.
8. 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.
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9. 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.
Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. Име на фотонапонска електроцентрала: “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ”,
2. Планирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 449,79 kW,
3. општи податоци:
- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2020 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
4. податоци за опрема:
- број на фотонапонски панели: 1363
- тип на фотонапонски панели: монокристален силициум
- производител на фотонапонски панели: JAM60S10
320-340/PR
- номинални податоци на фотонапонските панели моќност 330Wp
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- Delta RPI M50A 52 kW– 2 парчиња 70.000Wp
- Delta M88H 66kVA - 5 парчиња 90.000Wp
5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.410
kWh/m2
6. очекувано производство на електрична енергија:
551.548 kWh
__________
3825.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 42 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 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и
214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, УП1 бр. 12132/19 од 6 ноември 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 22 ноември 2019 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.316“.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.

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 ќе се објави 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. 12-132/19
22 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

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-400-2019
4. Единствен матичен број: 6974783
5. Единствен даночен број: 4080014546101
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Тополка со реф.бр.316“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со
реф.бр.316“ во општина Чашка.
8. 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.
9. 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

Стр. 8 - Бр. 245

28 ноември 2019

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.
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Тополка
со реф.бр.316“,
2. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2018 година
- година на завршување на градба: 2019 година
3. податоци за опрема:
- податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Фероинвест Вертикална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност:3055 kW,
- инсталиран проток: 2,1 m³/s,
- инсталиран нето пад: 166,2m,
- номинална брзина: 500 RPM
4. податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –Mareli
италија, трифазен синхрон со вертикална осовина;
- номинални податоци:
- планирана привидна моќност: 3600 kVА,
- фактор на моќност: 0,8
- планирана номинална активна моќност: 2880 kW,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 6,3 kV,
- номинална брзина: 500 RPM
5. податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 3600 kVA,
- номинален напон: 10,5(20)/6,3 kV/kV
__________
3826.
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 и 214/19),
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-133/19 од 7 ноември 2019
година на Друштвото за трговија и услуги НЕЛКОСКИ
ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с. Драслајца Струга, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на
22 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги НЕЛКОСКИ
ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с. Драслајца Струга му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.

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. 12-133/19
22 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с. Драслајца Струга со седиште на
ул. Населено место без уличен систем бр. 3 Драслајца,
Струга, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 22 ноември
2019 година
4. Датум на важење на лиценцата: 22 ноември
2054 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-399-2019
6. Единствен матичен број: 7270461
7. Единствен даночен број: 4026018528480
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НЕЛКОСКИ ОРГАНИК
ФУД” со локација на кров на помошен објект на КП
бр. 401/1, КО Драслајца, општина Струга.
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НЕЛКОСКИ ОРГАНИК
ФУД”, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за 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,
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- 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.

12. 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.

11. 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.

16. 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.

13. 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.
14. 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.
15. 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.

Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД”,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 11,2 kW,
3. општи податоци:
- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2019 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
4. податоци за опрема:
- број на фотонапонски панели: 40
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL
GROUP PiK280P(60)
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 280 WP
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- STECAGRID 10013 10kW 3ph - 1 парче,
5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.590
kWh/m2
6. очекувано производство на електрична енергија:
14.400 kWh
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3827.
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 и 214/19),
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-134/19 од 7 ноември 2019
година на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на
22 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФИКО ПЛАСТ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
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. 12-134/19
22 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги
ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица со седиште
на ул. Кирил Тренчев бр. 3 Струмица, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 22 ноември
2019 година
4. Датум на важење на лиценцата: 22 ноември
2054 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-398-2019
6. Единствен матичен број: 5269962
7. Единствен даночен број: 4027999126880
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФИКО ПЛАСТ” со локација на кровна површина на објект на КП бр.
6399/12, КО Струмица, општина Струмица.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФИКО ПЛАСТ”, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е
составен дел на оваа лиценца.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за 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.
11. 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:

28 ноември 2019

Бр. 245 - Стр. 11

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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“ФИКО ПЛАСТ”,

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 63,00 kW,
3. општи податоци:
- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2019 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
4. податоци за опрема:
- број на фотонапонски панели: 225
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL
GROUP PiK280P(60)
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 280 WP
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- KACO blueplanet 8.6.0 TL3 - 1 парчe, 8.000 Wp
- KACO blueplanet 50.0 TL3 - 1 парчe, 70.000 Wp
5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.570
kWh/m2
6. очекувано производство на електрична енергија:
1.404.434 kWh
__________
3828.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и
член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19), a
постапувајќи по Барањето за донесување на решение за
стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-135/19 од 11 ноември 2019 година на
Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ
ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН
ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Маркс и Енгелс бр. 1-5/2 Скопје – Центар, му се издава решение за
стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Ветерна Електрана
Дрен” со планирана моќност од 34 MW и со локација на
КО Дрен, КО Петрово, КО Миравци-вон град, КО Демир
Капија, општина Демир Капија и општина Гевгелија.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија и услуги
КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, со седиште на бул.
Маркс и Енгелс бр. 1-5/2 Скопје – Центар;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-WT-248;
- назив на електроцентралата: ветерна електроцентрала „Ветерна Електрана Дрен”;
- податоци за локација на електроцентралата: КО
Дрен, КО Петрово, КО Миравци-вон град, КО Демир
Капија, општина Демир Капија и општина Гевгелија;
- планирана моќност на електроцентралата: 34 MW
(десет генераторски единици со моќност од 3.4 МW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 108.000.000 kWh;
- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 9 октомври 2022 година;
- датум на престанок на важење на ова решение: 9
октомври 2022 година, (датумот на престанок на важење на ова решение е утврден согласно рокот на важење
на овластувањето за изградба на енергетскиот објект,

Стр. 12 - Бр. 245

кој е утврден да изнесува три години од денот на влегување во сила на Oдлуката за овластување за изградба
на енергетски објект Ветерна Електрана Дрен на Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО
Скопје од донесена од страна на Владата на Република
Северна Македонија со бр. 45-7400/1 од 2 октомври
2019 година. Одлуката е објавена во Службен весник
на Република Северна Македонија на 8 октомври 2019
година бр.207/19, а влегува во сила наредниот ден од
денот на нејзино објавување во Службен весник на Република Северна Македонија).
3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена
во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.
4. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија за секоја статусна
промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во
формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа.
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5. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот
на повластени производители коишто користат повластена тарифа.
6. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија го доставува
ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електропреносниот систем.
7. Ова решение 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. 08-135/19
25 ноември 2019 година
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