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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
826.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 12 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
„АКАДЕМИК ПРОФЕСОР Д-Р ДИМИТАР АРСОВ“
- КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле, му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом „Академик Професор Д-р Димитар Арсов“ - Крива Паланка.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата Козле, склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Академик Професор Д-р Димитар Арсов“ - Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1354/1
12 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
__________

827.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 март
2019 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавнатa здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести
-Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести -Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-1447/1
12 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
__________

828.
Врз основа на член 12 од Законот за основање на
Национална агенција за европски образовни програми
и мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 24/2011, 24/2013, 41/2014, 145/2015,
55/2016 и 64/2018) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Северна
Македонија, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
1. Во Решението за разрешување и именување член
на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност бр. 1115/1 од
29 јануари 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2019), се врши исправка, така
што во точка 2 од решението наместо: „Ангела Васкова Шахпаска“ треба да стои: „Ангела Васовска
Шахпаска“.
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој
има правно дејство актот на кој се врши исправката.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-1115/3
13 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
829.
Врз основа на член 17 став (4) од Законот за меѓународна и привремена заштита (*) („Службен весник
на Република Македонија“ бр.64/18), Министерството
за внатрешни работи во соработка со Министерството
за надворешни работи изготви
ЛИСТА
НА БЕЗБЕДНИ ЗЕМЈИ НА ПОТЕКЛО
Член 1
Безбедни земји на потекло се:
- Европска Унија (сите држави членки),
- Албанија,
- Косово,
- Србија,
- Босна и Херцеговина,
- Црна Гора,
- Турција,
- Руска Федерација,
- Египет,
- Етиопија,
- Обединети Арапски Емирати и
- Непал.
Член 2
Оваа листа се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-19892/1
7 март 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

830.
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“
бр. 30/85, 6/89 и 53/91) кој согласно член 5 став 1 од
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички
пропис и („Службен весник на Република Македонија“
бр. 12/93, 31/93, 66/07, 86/08 и 148/15), Министерството за внатрешни работи објавува

ЛИСТА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ
ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ
Во Листата на експлозивните материи што можат
да се пуштаат во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/98, 19/01, 46/04, 106/06, 208/15 и
104/18), во дел I. ,,СТОПАНСКИ ЕКСПЛОЗИВИ“ по
точката 54 се додаваат пет нови точки 55, 56, 57, 58 и
59, кои гласат:
„55. Стопански пумпен емулзивен експлозив од
специјално возило, ДЕТОЛИТ ПЕ 70, осетлив на бустер, производство на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕТОНИТ ДООЕЛ Радовиш, од Република Македонија, издаден акт – Одобрение за пуштање
во промет, под бр. 12.2-74388/2 од 26.12.2018 година;
56. Стопански пумпен емулзивен експлозив од специјално возило, ДЕТОЛИТ ПЕ 80, осетлив на бустер,
производство на Друштвото за производство, трговија
и услуги ДЕТОНИТ ДООЕЛ Радовиш, од Република
Македонија, издаден акт – Одобрение за пуштање во
промет, под бр. 12.2-74388/2 од 26.12.2018 година;
57. Стопански пумпен емулзивен експлозив од специјално возило, ДЕТОЛИТ ПЕ 100, осетлив на бустер,
производство на Друштвото за производство, трговија
и услуги ДЕТОНИТ ДООЕЛ Радовиш, од Република
Македонија, издаден акт – Одобрение за пуштање во
промет, под бр. 12.2-74388/2 од 26.12.2018 година;
58. Стопански пумпен емулзивен експлозив од специјално возило, ДЕТОЛИТ ХА 70, осетлив на бустер,
производство на Друштвото за производство, трговија
и услуги ДЕТОНИТ ДООЕЛ Радовиш, од Република
Македонија, издаден акт – Одобрение за пуштање во
промет, под бр. 12.2-74388/2 од 26.12.2018 година;
59. Стопански експлозив ЕКСПЛО АНФО ГРЕВЕНА (АНФО експлозивна смеса гранулирана, насипана
во вреќи), производство на фирмата ELTEK Hellenic
Explosives Technology LTD Agalaiol, Гревена, од Република Грција, издаден акт – Одобрение за пуштање во
промет, под бр. 12.2-45881/3-2018, од 28.01.2019 година.“.
Во дел III. „ФИТИЛИ“ по точката 14 се додаваат
две нови точки 15 и 16, кои гласат:
„15. Детонаторски фитил – тип SOLAR (5гр/м,
10гр/м и 12гр/м), производство на фирматa Solar
Industries Indija Limited, 11 Zade Layout, Bharat Nagar,
Amravati Road, Nagpur 440 033 (M.S), од Индија, издаден акт – Одобрение за пуштање во промет, под бр.
12.2-45881/3-2018, од 28.01.2019 година;
16. Бавногоречки фитил (обложен со полимер, тип
Б и тип Ц), производство на фирматa Chamundi
Eksplosives Private Ltd, Dhamna village (Turagondi)
Tahsil, Hingna, Nagpur district 440026, од Индија, издаден акт – Одобрение за пуштање во промет, под бр.
12.2-45881/3-2018, од 28.01.2019 година.“.
Бр. 13.1.1-19895/1
7 март 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
831.
Врз основа на член 76 став (3), а во врска со член
10 став 1 точка 14) од Законот за Царинската управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04,
81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10,
53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15,
23/2016, 120/18 и 248/18), министерот за финансии, донесе

Стр. 4 - Бр. 56

ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА СОПСТВЕН ПРИХОД НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА КОЈ СЕ ОСТВАРУВА ПО
ОСНОВ НА ДАВАЊЕ НА СТРУЧНА ПОМОШ ЗА
ПРИМЕНА НА ЦАРИНСКИТЕ И АКЦИЗНИТЕ
ПРОПИСИ ПРЕКУ ОРГАНИЗИРАЊЕ СЕМИНАРИ
И ЈАВНИ ТРИБИНИ СО ПРАВО НА НАДОМЕСТ
И НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на сопствен приход на Царинската управа кој се остварува по
основ на давање на стручна помош за примена на царинските и акцизните прописи преку организирање семинари и јавни трибини со право на надомест и начинот на распределба.
Член 2
Царинската управа стручната помош ја дава на
правни и физички лица кои имаат потреба од обука на
теми поврзани со примена на царинските и акцизните
прописи при што истата ја организира и спроведува самостојно или во соработка со надворешни институции.
Член 3
(1) Висината на надоместокот за давање стручна
помош за примена на царинските и акцизните прописи,
кога Царинската управа самостојно ја организира и
спроведува стручната помош вон полното работно време изнесува:
- за стручна помош во траење помалку од 3 часа –
не се наплатува надоместок,
- за стручна помош во траење од 3 до 5 часа –
2.000,00 денари по учесник,
- за стручна помош во траење од 6 до 8 часа –
3.000,00 денари по учесник,
- за стручна помош во траење од 9 до 16 часа –
5.000,00 денари по учесник,
- за стручна помош во траење од 17 до 24 часа –
7.000,00 денари по учесник и
- за стручна помош во траење над 24 часа –
10.000,00 денари по учесник.
Член 4
Висината на надоместокот за давање стручна помош за примена на царинските и акцизните прописи,
кога Царинската управа ја организира и спроведува во
соработка со надворешни институции изнесува
1.000,00 денари за работен час по вработен во Царинската управа кој е вклучен во давањето стручна помош.
Член 5
Распределбата на уплатените средства за стручната
помош се врши на следниот начин:
- 30 % за ангажирање на предавачите
- 30 % за развој на обуките и вработените,
- 20 % за трошоци и опрема и
- 20% за останати трошоци.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за висината на сопствен приход на Царинската управа кој се остварува по
основ на давање на стручна помош за примена на царинските прописи преку организирање семинари и јавни трибини со право на надомест („Службен весник на
Република Македонија“ број 178/15).
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Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-832/4
11 март 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
832.
Судскиот совет на Република Северна Македонија
согласно член 47 став 1 точка 3 од Законот за Судскиот
совет на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011,
20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/18) в.в. со член 73 став
1 алинеја 4 од Законот за судовите (“Службен весник
на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18), на ден 14.3.2019 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Јагода Ѓуркова судија на Апелационен суд Штип, поради исполнување на услови за старосна пензија.
Со денот на престанокот на судиската функција на
судијата му престанува правото на плата како судија
заклучно со 14.3.2019 година.
Решението ќе се објави во „Службен весник на
РСМ“.
Бр. 02-465/1
14 март 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
833.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 5,а во врска
со член 90 став (1) точка 1) од Законот за безбедност
на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 01/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15,129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕСТА
ЗА КОНТРОЛА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ОД УВОЗ
Член 1
Со ова решение се определуваат инспекциските
места за проверка и преглед на пратки со храна од неживотинско потекло кои се увезуваат во Република
Северна Македонија.
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Член 2
(1) Инспекциските места се определуваат за проверка и преглед на пратки со храна од неживотинско
потекло, на царинските испостави на патен, железнички и авио сообраќај.
(2) Царинските испостави од став (1) на овој член
се дадени во Прилог кој е составен дел на ова решение.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за определување на
инспекциски места на граничен премин за увоз на храна од неживотинско потекло („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/11 и 68/13).
Член 4
Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-948/1
11 март 2019 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
Прилог

Инспекциски места-царински испостави во Република Северна Македонија за храна од неживотинско
потекло
1. Инспекциско место број 1 на ЦИ Скопје-1013
2. Инспекциско место број 2 на ЦИ Скопје-1015
3. Инспекциско место број 3 на ЦИ Аеродром-1050
4. Инспекциско место број 4 на ЦИ Струмица-4050
5. Инспекциско место број 5 на ЦИ Кавадарци-4040
6. Инспекциско место број 6 на ЦИ Прилеп -5030
7. Инспекциско место број 7 на ЦИ Струга-5060
8. Инспекциско место број 8 на ЦИ Охрид-5040
9. Инспекциско место број 9 на ЦИ Битола-5010
10. Инспекциско место број 10 на ЦИ Велес-3050
11. Инспекциско место број 11 на ЦИ Штип-3010
12. Инспекциско место број 12 на ЦИ Тетово-1080
13. Инспекциско место број 13 на ЦИ Табановце2030
14. Инспекциско место број 14 на ЦИ Богородица4020
15. Инспекциско место број 15 на ЦИ Делчево-3030

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
834.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18) и член 32
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности („Службен весник на Република Македонија”
бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето УП1 бр. 1216/18 од 19.02.2019 година на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЕЛИТА-ТОДОРОВ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци, на седницата одржана на ден 5.03.2019 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЕЛИТА-ТОДОРОВ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛИТА ТОДОРОВ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа
Одлука.
3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 12-16/18
5 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕЛИТА-ТОДОРОВ увоз-извоз ДООЕЛ
Богданци, со седиште на ул. Првомајска бр.13 Богданци
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 326.01.1/18
4. Датум на издавање
05.03.2019 година
5. Датум на важење
05.03.2054 година
6. Единствен матичен број – 5997372
7. Единствен даночен број – 4006005118134
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8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала “ЕЛИТА
ТОДОРОВ” на КП бр. 2666 КО Фурка, општина Дојран, Сектор за катастар на недвижности Гевгелија.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција 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 условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична
енергија, и условите определени во лиценцата;
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- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. 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 тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива.
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3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува 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 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.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
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19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските 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 Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела
VI:
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем - ЕЛИТА ТОДОРОВ,
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2019 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2020 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години,
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул - поликристални модули BISOL
BIPV,
- број на фотоволтаични модули 22 x 305,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќнoст на модул - 305 W,
- напон на модул - 38,4 V,
- струја на модул - 9,33 A,
- вкупна инсталирана моќност: 6,71kW,
- тип, производител и номинални податоци на инвертор - Fronius 7000TL;
4. годишно сончево зрачење на таа локација - 1880
kWh/m2,
5. очекувано производство на електрична енергија 9,421 MWh годишно.
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