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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

536. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 14.3.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА  

ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ  

ВО JАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, бр.02-74/3 од 

13.3.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 13.3.2017 

година. 

 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето вo „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

         Бр. 44-614/1 Заменик на претседателот 

  14 март 2017 година на Владата на Република 

           Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

  Стр. 

   2. Преглед на изјави/поднесоци на 

ЕУ (Брисел) за климатски промени 

кон кои Република Македонија се 

придружи во периодот 1 јули – 31 

декември 2016 година....................... 4 

   3. Преглед на правни акти на ЕУ (Бри-

сел) кон кои Република Македонија 

се придружи, а од кои произлегуваат 

обврски за Република Македонија 

и нејзините правни и физички лица 

(рестриктивни мерки) во периодот 

1 јули – 31 декември 2016 година… 6 
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година.................................................. 10 

 Огласен дел....................................... 1-100 

 

 
 



17 март 2017  Бр. 33 - Стр. 3 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

537. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 07/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 

164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

РИБОЛОВНА ОСНОВА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РИБОЛОВНАТА ОСНОВА 

ЗА РИБОЛОВНА ВОДА „АКУМУЛАЦИЈА ТИК-

ВЕШКО ЕЗЕРО” ЗА ПЕРИОД 2013-2018 ГОДИНА 

 

1. Во Риболовната основа за риболовната вода 

„Акумулација Тиквешко Езеро”  за период 2013 -2018 

година („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 148/12 и 225/15) во точката 7 потточката 7.1. се ме-

нува и гласи: 

„Aкумулацијата Тиквешко Езеро може да се корис-

ти за аквакултурно одгледување на видовите риби кои 

се присутни во акумулацијата, во кафези, на целата 

површина.  

Производството на риба во акумулацијата Тиквеш-

ко Езеро во кафези се движи од 5 до 35 kg по 1 m3 во-

лумен на вода во зависност од видот на рибата која се 

одгледува и технологијата на одгледување. Максимал-

ниот капацитет за аквакултурно одгледување на риби 

во акумулацијата Тиквешко Езеро на  годишно ниво се 

определува на 2.400 t риба, во максимален инсталиран 

волумен кафези со различна форма (типови) и димен-

зии од 70.000 m
3
.”  

Потточката 7.2. се менува и гласи:  

„Локациите и капацитетите на постоечките рибни-

ци во акумулацијата Тиквешко Езеро кои се запишани 

во регистарот на одгледувачи на риби се наведени  во 

табелата 7 - а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оваа риболовна основа се објавува во „Службен 

весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 14-1892/4 Министер за земјоделство, 

10 март 2017 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

538. 

Врз основа на член 68 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 

163/16), министерот за транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ  

ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

       

Член 1 

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 

99/16 и 134/16), во членот 59 во ставот (5) по зборо-

вите: „По исклучок од ставот (1) на овој член,“ се дода-

ваат зборовите: „при реализација на донесен урбанис-

тички план и урбанистичко-планска документација“. 

 

Член 2 

Во членот 66 по ставот (3) се додава нов став (4) кој 

гласи: 

„(4) По исклучок на ставот (3) од овој член, докол-

ку се планира велосипедска лента на коловоз, широчи-

ната на сообраќајната лента на градска магистрална 

улица може да изнесува од 3,00 м до 3,50 м.“. 

По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став 

(6) кој гласи: 

„(6) Широчината на велосипедската лента на коло-

воз изнесува 1,50 м.“. 

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат 

ставови (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13). 

 

Член 3 

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 

2 кои се составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 01 - 2715 Министер  

15 март 2017 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

539. 

Врз основа на член 90, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ  

НА ГРАФИЧКИОТ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и начинот на водење на графичкиот регистар за градежно земјиште („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 229/2015), по членот 20 се додава нов наслов и нов член 20-а кој 

гласи: 

 

„Електронски запис 

 

Член 20-а 

(1) По финално извршената контрола од членовите 19 и 20 од овој правилник, се генерира електронски за-

пис со кој се потврдува дека урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација, односно 

урбанистичко-проектната документација кои се предмет на контролата го исполнуваат квалитетот од темат-

ски и тополошки аспект. 

(2) Електронскиот запис од ставот (1) на овој член содржи податоци за:  

- единствениот идентификатор на урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и урба-

нистичко-проектната документација,  

- датум и час на финално извршената контола 

- корисничкото име и  

- назив на правното лице носител на лиценцата.“  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

       Бр. 0101-6374/1 Претседател 

   13 март 2017 година на Управен одбор, 

             Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

540. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 40 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 

151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како 

и член 33 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапу-

вајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на  електрична 

енергија УП1 бр.12-17/17 од 7.3.2017 година на Друш-

твото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО 

ДОО Скопје, на седницата одржана на 14.3.2017 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за производство и трговија ХИД-

РО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 

„Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје, согласно 

член 40 од Законот за енергетика, му се издава ли-

ценца, за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ 

„Станечка Река 1“. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од мала хидроелектрична центра-

ла лоцирана во општина Крива Паланка. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности дополнително ќе донесе одлука за влегување во 

сила, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе 

достави извештај за извршен технички преглед од над-

зорен инженер со кој овој енергетски објект се става во 

употреба, а на тој начин ќе заврши испитувањето на 

опремата како и пробната работа на оваа мала хидрое-

лектрична централа. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-17/17  

14 март 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

Прилог 1 

 

ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство и трговија ХИДРО 

ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 

„Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ - 287.01.1/17 

 

4. Датум на издавање 

14.3.2017 година  

 

5. Датум на важење 

14.9.2017 година  

 

6. Број на деловниот субјект – 6811078 

 

7. Единствен даночен број – 4080012530950 

 

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет. 

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Станечка 

Река 1 “на КП 465, КП 466 , КО Станци општина Крива 

Паланка. 
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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.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија, правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

 

13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализација на планот, како и мислење за 

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

 

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-
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ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Правилата 

за пазар на електрична енергија. 

 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

16. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации кои при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-

трична енергија. 

 

17. Обврска за доставување на Годишен извештај 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 известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 
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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 преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

 

Прилог 2 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ СТАНЕЧКА 

РЕКА 1 

 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Станечка Река 1;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон хоризонтална; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст:  86 kW, 

- Номинален проток: 0,15 m3/s, 

- Номинален нето пад: 65,7m, 

- Номинална брзина: 600 RPM 

 

5. Податоци за генератор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 105 kVA, 

- Моќнoст активна: 84 kW, 

- Номинален напон: 0,4 kV, 

- Номинална брзина: 600 RPM 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 

 

6. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 100 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV 
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541. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 

164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 

189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 

207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на  електрична енергија УП1 бр.12-41/17 од 24.02.2017 

година на Друштвото за производство на електрична 

енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО 

Скопје, на седницата одржана на 14.3.2017 година, до-

несе  

 

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 МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО 

Скопје, со седиште на ул. Гемиџиска бр.40 Скопје, сог-

ласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се 

издава лиценца, за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија во мала хидроелек-

трана МХЕЦ „Тиквеш 2“. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од мала хидроелектрична центра-

ла лоцирана во општина Кавадарци. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности дополнително ќе донесе одлука за влегување во 

сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 

на овој член, во рок определен во Одобрението за гра-

дење, ќе достави извештај за извршен технички прег-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-41/17  

14 март 2017 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 лицен-

цата 

Друштвото за производство на електрична енергија 

МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. Гемиџиска бр.40 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ - 288.01.1/17 

 

4. Број на деловниот субјект – 7079518 

 

5. Единствен даночен број – 4043015519229 

 

6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на елек-

трична енергија на енергија, во смисла на оваа ли-

ценца, се смета производство на електрична енер-

гија што носителот на лиценцата ќе го врши од об-

новлив извор, во мала хидроелектрана, во обем сог-

ласно пропишаните услови од водостопанската доз-

вола и техничките карактеристики на производниот 

капацитет. 

 

7. 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 „Тиквеш 2 

“во општина Кавадарци. 

 

8. 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. 
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9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-

гија 

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.  

 

10. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија, правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

 

11. 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. 

 

12. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 

пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија  односно снабдувачот со електрична 

енергија во краен случај како и носителот на лиценца 

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Правилата 

за пазар на електрична енергија. 
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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. 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. 

 

15. 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, из-

вештаите и решенијата од извршените надзори и кон-

троли;  

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. 

 

16. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика да доставува известува-

ње за сите околности, настани и промени кои што 

имаат или би можеле да имаат влијание врз вршење-

то на енергетската дејност производство на елек-

трична енергија. 
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17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

22. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

 

Прилог 2 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ТИКВЕШ 2 

 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Тиквеш 2;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – 

Францис хоризонтална; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст:  2.235 kW, 

- Номинален проток: 3 m3/s, 

- Номинален нето пад: 83,71m, 

- Номинална брзина: 750 RPM 

 

5. Податоци за генератор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 2.800 kVA, 

- Моќнoст активна: 2.240 kW, 

- Номинален напон: 6,6 kV, 

- Номинална брзина: 750 RPM 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 

 

6. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 3.000 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/6,3, kV/kV 
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Прилог 4
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