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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5560. 

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/13), член 7 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделство и 

рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13 и 

177/14), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” бр. 

24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), член 12 од Законот за виното („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13 ) и член 53 од Законот за сточар-

ството („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 116/10 и 23/13), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 2.12.2014 гоидна, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2014 ГОДИНА 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.15/14,  19/14 и 174/14) во делот I став 1 во табелата во мерка 1 износот „2.057.580.260,00“ се заменува со износот 

„2.011.580.260,00“. 

 

По мерката 6 се додава нова мерка 6-а која гласи: 

 

6-а. Дополнителна помош  за продаден-неплатен тутун во период од 15 

декември 2013 година до 15 март 2014 година 46.000.000,00 

   

II 

Во делот II износот „2.057.580.260,00“ се заменува со износот „2.011.580.260,00“. 

 

III 

По делот VII  се додава нов дел VII–а кој гласи: 

„Средствата од дел I мерка 6-а од оваа програма во износ од 46.000.000,00 денари ќе се исплатат за до-

полнителна помош за продаден-неплатен тутун согласно Одлуката за утврдување на дополнителна помош 

како мерка за исплата за продаден тутун („Службен весник на Република Македонија “ бр.178/14).  

 

IV 

Во делот X по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Корисници на  дополнителната помош од дел I мерка 6-а од оваа програма  се производители на тутун 

кои го продале тутунот во период од 15 декември 2013 година до 15 март 2014 година.“   

 

V 

Во делот XII во табелата во колоната „број на мерка“ по бројот „6“ се додаваат зборовите „и 6-а“. 

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

        Бр. 42-10606/1                                   Заменик на претседателот  

12 декември 2014 година                                   на Владата на Република 

             Скопје                                  Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5561. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од За-
конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), и член 28 од Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи 
по барањето на Јавно Претпријатие Стрежево Битола со се-
диште на булевар 1-ви Мај бб Битола, за издавање на ли-
ценца за производство на електрична енергија, на седница-
та одржана на 01.12.2014 година, донесе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Јавно Претпријатие Стрежево Битола со се-

диште на булевар 1-ви Мај бб Битола, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од обновливи извори на енерги-
ја од мала хидро централа МХЕЦ „Експлоатационен 
Минимум“. 

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

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

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

 
   УП1 Бр. 07-40/14  

1 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

                                                                                                             
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Јавно Претпријатие Стрежево Битола со седиште на 

булевар 1-ви Мај бб Битола 
 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
01.12.2014 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
01.12.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 215.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект - 5562538 
 
7. Единствен даночен број - 4002978113467 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, вомала хидро 
централа, во обем согласно техничките карактеристики 
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 хидро централа „ Експлоатационен 
Минимум “ на КП бр. 1083/4 КО Црноец, Општина Би-
тола. 

 
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 на Република 
Македонија.  

 
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 Јавно 
Претпријатие Стрежево Битола со седиште на булевар 
1-ви Мај бб Битола, (во понатамошниот текст: носител 
на лиценцата) и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија.  

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

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

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

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

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

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

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

                                                                  
13. 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;  
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- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика на Република Македонија нај-
доцна до 10 март во тековната година да достави годи-
шен извештај за делокругот на своето работење, вклу-
чувајќи го и извештајот за финансиското и деловното 
работење во претходната година. Годишниот извештај 
со сите прилози задолжително се доставува и во елек-
тронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

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

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

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

 
15. 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: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. 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. 

 
17. 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 на Република Ма-
кедонија, да и овозможи непосреден увид во целокуп-

ната документација, како и пристап во објектите, де-
ловните простории, простори, инсталации, како и на 
средствата и опремата потребни за вршење на енергет-
ската дејност, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, да доставува писмен извештај за 
движењето на сите параметри кои што го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија во 
определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
20. 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 превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
Податоци за опремата на МХЕЦ „Експолатационен 

Минимум“: 
- број на производни единици (агрегати):.........еден  
- проценет животен век.............................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип  Францис со хоризонтално вратило 
- производител ...........................................ВАПТЕК, 

Бугарија 
- нето пад ...............................................................42 m 
- номинален проток..........................................1200 l/s 
- број на вртежи.............................................750 min-1 
- номинална моќност........................................340 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор   
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:................................. ULJANIK TESU 
- номинална привидна моќност....................400kVA 
- номинална активна моќност........................320 kW   
- број на вртежи..............................................750min-1 
- cosφ……………………………………….............0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип .........................................................трофазен сув 
- преносен однос......................................0,4/35 kV/kV 
- моќност..........................................................400 kVA 
- фреквенција........................................................50 Hz   
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5562. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 точка 4 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13 
41/14 и 151/14), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство на електрична 
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје 
до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, за издавање на лиценца за производство 
на електрична енергија, на седницата одржана на 
1.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4 - 2 
Скопје му се издава  лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од мала 
хидроцентрала МХЕЦ „Кажани“ бр.208.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од мала хидроцентрала во Општи-
на Битола.  

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-
вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 
градење, ќе достави извештај за извршен технички 
преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 
објект се става во употреба.  

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

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

 
   УП1 Бр. 07-204/14  

1 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, со се-
диште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4 - 2 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 216.01.1/14 
 
4. Број на деловниот субјект – 6747990 
 
5. Единствен даночен број – 4058011511549 

6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

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

 
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 „Кажани “ 
бр. 208 на КП 17/5 КО Маловиште, општина Битола. 

 
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, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност 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;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 
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- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната располож-
ливост до носителот на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност дистрибуција на електрична енергија во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична 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. 
 
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 Пазарните 
правила. 

 
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 тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
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: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 
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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. 

 
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 превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2  

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  

КАЖАНИ 208 
 
- број на производни единици (агрегати):................еден  
- проценет животен век.....................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за турби-
ната: 

-  тип Пелтон  со хоризонтално вратило 
-  производител .............................GUNGLER Austria 
- нето пад ...........................................................134,5m 
- номинален проток.........................................0,9 m3/s 
- број на вртежи.............................................600 min-1 

-  максимална моќност..................................1066 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор   
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител: .......................................TES, Италија 
- номинална привидна моќност...................1214 kVA 
- номинална активна моќност.......................1012 kW   
- број на вртежи..............................................600min-1 
- cosφ……………………………………….............0.8 

- тип, производител и номинални податоци за тран-
сформаторот: 

- тип .........................................................трофазен сув 
- преносен однос......................................0,4/10 kV/kV 
- моќност........................................................1250 kVA 
- фреквенција........................................................50 Hz   

___________ 
5563. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 точка 4 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13 
41/14 и 151/14), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство на електрична 
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје 
до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, за издавање на лиценца за производство 
на електрична енергија, на седницата одржана на 
1.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, 
со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4 - 2 
Скопје му се издава  лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од мала 
хидроцентрала МХЕЦ „Брза Вода 1“ бр.96.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од мала хидроцентрала во Општи-
на Тетово.  

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-
вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 
градење, ќе достави извештај за извршен технички 
преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 
објект се става во употреба.  

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

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

 
   УП1 Бр. 07-205/14  

1 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, 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 на електрична енергија 

БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, со се-
диште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4 - 2 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 217.01.1/14 
 
4. Број на деловниот субјект – 6747990 
 
5. Единствен даночен број – 4058011511549 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

 
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 „Брза Вода 
1“ бр. 96 на КП 335, 2578, 317, 338, 331 и 320 КО 
Ѓермо, општинаТетово. 

 
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, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност 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;  

- 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. 
 
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 Пазарните 
правила. 

 
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 
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обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
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 тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

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: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската 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. 

 
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 превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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Прилог 2  
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БРЗА ВО-

ДА -1 РЕФ.БР. 96 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон  со хоризонтално вратило 
- производител ......................................... GUNGLER 

Austria 
- нето пад ............................................................376 m 
- номинален проток........................................0,3 m3/s 
- број на вртежи..........................................1000 min-1 
- максимална моќност..................................995,8 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор   
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител: ......................................TES, Италија 
- номинална привидна моќност...................1196 kVA 
- номинална активна моќност......................996,4  kW   
- број на вртежи.........................................1000min-1 
- cosφ………………………………………............0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип .........................................................трофазен сув 
- преносен однос.....................................0,4/10 kV/kV 
- моќност.......................................................1250 kVA 
- фреквенција.......................................................50 Hz   

____________ 
5564. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 точка 4 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13 
41/14 и 151/14), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство на електрична 
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје 
до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, за издавање на лиценца за производство 
на електрична енергија, на седницата одржана на 
1.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, 
со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4 - 2 
Скопје му се издава  лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од мала 
хидроцентрала МХЕЦ „ Брза Вода 2“ бр.94.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од мала хидроцентрала во Општи-
на Тетово.  

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-
вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 
градење, ќе достави извештај за извршен технички 
преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 
објект се става во употреба.  

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

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

 
   УП1 Бр. 07-206/14  

1 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, со се-
диште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4 - 2 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 218.01.1/14 
 
4. Број на деловниот субјект – 6747990 
 
5. Единствен даночен број – 4058011511549 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

 
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 „Брза Вода 
2“ бр. 94 на КП 317, 663,694, 864/1 I 2578 КО Ѓермо, 
општинаТетово. 

 
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. 
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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, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност 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;  

- 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. 
 
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 Пазарните 
правила. 

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 тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

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

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

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 
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6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
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: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската 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. 

 
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 превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2  
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БРЗА ВО-

ДА 2 - РЕФ.БР. 94 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон  со хоризонтално вратило 
- производител ......................................... GUNGLER 

Austria 
- нето пад .......................................................297,4m 
- номинален проток......................................0,4 m3/s 
- број на вртежи........................................ 1000 min-1 
- максимална моќност..................................1015 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор   
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:........................................TES, Италија 
- номинална привидна моќност...................1196 kVA 
- номинална активна моќност.....................996,4  kW   
- број на вртежи.........................................1000min-1 
- cosφ……………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип .........................................................трофазен сув 
- преносен однос.....................................0,4/10 kV/kV 
- моќност.....................................................1250 kVA 
- фреквенција.....................................................50 Hz  

__________ 
5565. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16  и 
член 39 став 1 точка 4 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13 
41/14 и 151/14), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство на електрична 
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје 
до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, за издавање на лиценца за производство 
на електрична енергија, на седницата одржана на 
1.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4 - 2 
Скопје му се издава  лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од мала 
хидроцентрала МХЕЦ „Брза Вода 3“ бр.95.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од мала хидроцентрала во Општи-
на Тетово.  
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3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-
вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 
градење, ќе достави извештај за извршен технички 
преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 
објект се става во употреба.  

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

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

 
   УП1 Бр. 07-207/14  

1 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
    Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, со се-
диште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4 - 2 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 219.01.1/14 
 
4. Број на деловниот субјект – 6747990 
 
5. Единствен даночен број – 4058011511549 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

 
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 „Брза Вода 
3“ бр. 95 на КП 694, 2564, 2578 КО Ѓермо, општинаТе-
тово. 

 
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, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност 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;  

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

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност 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 Пазарните 
правила. 

 
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 тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишна¬та про¬гра¬ма за реа-

лизација на Планот за одржување на производните ка-
пацитети, во претходната година; 

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

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

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
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: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската 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. 

 
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, 



3 декември 2014  Бр. 179 - Стр. 15 

 
 
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 превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2  

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БРЗА  

ВОДА 3 - РЕФ.БР. 95 
 
- број на производни единици (агрегати):.........еден  
- проценет животен век...............................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон  со хоризонтално вратило 
- производител ............................. GUNGLER Austria 
- нето пад .........................................................181,47m 
- номинален проток......................................0,48 m3/s 
- број на вртежи.............................................750 min-1 
- максимална моќност.....................................767 kW   

- тип, производител и номинални податоци за генера-
торот: 

- тип - трофазен синхрон генератор   
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител: .......................................TES, Италија 
- номинална привидна моќност..................872 kVA 
- номинална активна моќност......................726,4  kW   
- број на вртежи..............................................750min-1 
- cosφ…………………………………........…….....0.8 

- тип, производител и номинални податоци за тран-
сформаторот: 

- тип .........................................................трофазен сув 
- преносен однос......................................0,4/10 kV/kV 
- моќност........................................................1000 kVA 
- фреквенција........................................................50 Hz   

_________ 
5566. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), и член 28 
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), 
постапувајќи по барањето на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги Соларни Македонски Системи 
ДООЕЛ Валандово со седиште на ул.“29-ти Ноември” 
бр.7 Валандово, за издавање на лиценца за производ-
ство на електрична енергија, на седницата одржана на 
1.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

Соларни Македонски Системи ДООЕЛ Валандово со 
седиште на ул.“29-ти Ноември” бр.7 Валандово, му се 
издава  лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија во фотонапонска електроцентрала ФВЕЦ „ 
Соларни Македонски Системи“. 

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

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

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

 
   УП1 Бр. 07-209/14  

1 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги Солар-

ни Македонски Системи ДООЕЛ Валандово со седиш-
те на ул.“29-ти Ноември” бр.7 Валандово 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
01.12.2014 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
01.12.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 212.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект - 6554660 
 
7. Единствен даночен број - 4003010501109 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ Солар-
ни Македонски Системи “ на КП бр. 643/16 КО -Раб-
рово, Општина Валандово. 
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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 на Република 
Македонија.  

 
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 Друштво 
за производство, трговија и услуги Соларни Македон-
ски Системи ДООЕЛ Валандово со седиште на ул.“29-
ти Ноември” бр.7 Валандово, (во понатамошниот 
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-
зарот на електрична енергија.  

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

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

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

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

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

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

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

                                                                  
13. 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. 

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија нај-
доцна до 10 март во тековната година да достави годи-
шен извештај за делокругот на своето работење, вклу-
чувајќи го и извештајот за финансиското и деловното 
работење во претходната година. Годишниот извештај 
со сите прилози задолжително се доставува и во елек-
тронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

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

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

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

 
15. 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: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. 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. 

 
17. 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 на Република Ма-
кедонија, да и овозможи непосреден увид во целокуп-
ната документација, како и пристап во објектите, де-
ловните простории, простори, инсталации, како и на 
средствата и опремата потребни за вршење на енергет-
ската дејност, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија, да доставува писмен извештај за 

движењето на сите параметри кои што го определуваат 

квалитетот на произведената електрична енергија во 

определен временски период. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца,   Регулаторната коми-

сија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

Прилог 2 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 

1. име  на  фотоволтаичен  систем  -  ФВЕЦ  „ Со-

ларни Македонски Системи “  со  планирана моќност 

од 926,1 кW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-

ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 

решение за согласност за приклучување на електродис-

трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2014 година, 

- година на почеток на работа - 2014 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   35 години. 

4. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули - 3780, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул - Hanwhei Кина; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 245 Wp, 

- Номинален напон 30,1 V, 

- Номинална струја 8,15 А, 

- Вкупна инсталирана моќност: 926,1 кW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Pratinium 20.000, 3ph 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 42 x 24 kW  

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.830 

kWh/m2; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

1.340 MWh - годишно. 

___________ 

5567. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), и член 28 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), 

постапувајќи по барањето на Друштво за производ-

ство, трговија и услуги Солар Енерџи Системс ДООЕЛ 

Валандово со седиште на ул.“Нокола Карев” бр.12 Ва-

ландово, за издавање на лиценца за производство на 

електрична енергија, на седницата одржана на 

01.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

Солар Енерџи Системс ДООЕЛ Валандово со седиште 

на ул.“Нокола Карев” бр.12 Валандово, му се издава  

лиценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија од обновливи извори на енерги-

ја во фотонапонска електроцентрала ФВЕЦ „Солар 

Енерџи Системс“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување.  

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

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

ка Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 07-210/14  

1 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, 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 

Друштво за производство, трговија и услуги Солар 

Енерџи Системс ДООЕЛ Валандово со седиште на 

ул.“Нокола Карев” бр.12 Валандово 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија 

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

01.12.2014 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

01.12.2049 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ - 213.01.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект - 6571883 

 

7. Единствен даночен број - 4003010501184 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

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

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ Солар 

Енерџи Системс “ на КП бр. 643/43 КО -Раброво, Оп-

штина Валандово. 

 

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 на Република 

Македонија.  

 

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 Друштво 

за производство, трговија и услуги Солар Енерџи Сис-

темс ДООЕЛ Валандово со седиште на ул.“Нокола Ка-

рев” бр.12 Валандово, (во понатамошниот текст: носи-

тел на лиценцата) и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 

определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. 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;  
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- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика на Република Македонија нај-

доцна до 10 март во тековната година да достави годи-

шен извештај за делокругот на своето работење, вклу-

чувајќи го и извештајот за финансиското и деловното 

работење во претходната година. Годишниот извештај 

со сите прилози задолжително се доставува и во елек-

тронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

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

сува на соодветната година; 

 

15. 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: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 

годишни извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 

 

16. 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. 

 

17. 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 на Република Ма-

кедонија, да и овозможи непосреден увид во целокуп-

ната документација, како и пристап во објектите, де-

ловните простории, простори, инсталации, како и на 

средствата и опремата потребни за вршење на енергет-

ската дејност, во согласност со Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности. 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија, да доставува писмен извештај за 

движењето на сите параметри кои што го определуваат 

квалитетот на произведената електрична енергија во 

определен временски период. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 
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20. 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 превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
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VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 

1. име  на  фотоволтаичен  систем  -  ФВЕЦ  „ Со-

лар Енерџи Системс “  со  планирана моќност од 926,1 

кW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-

ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 

решение за согласност за приклучување на електродис-

трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2014 година, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- година на почеток на работа - 2014 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

-   35 години. 

4. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули - 3928, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул - Hanwhei Кина; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 245 Wp, 

- Номинален напон 30,1 V, 

- Номинална струја 8,15 А, 

- Вкупна инсталирана моќност: 962,36 кW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Pratinium 20.000, 3ph 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 44 x 24 kW  

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.830 

kWh/m2; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

1.340 MWh - годишно. 

 
 

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