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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

431. 

РИБОЛОВНА ОСНОВА  

ЗА РИБОЛОВНА ВОДА „ВЕШТАЧКО ЕЗЕРО-АКУМУЛАЦИЈА КОЗЈАК“  

ЗА ПЕРИОД 2017-2022 ГОДИНА 
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           Бр. 14-1499/2 Министер за земјоделство, шумарство 

 22 февруари 2017 година и водостопанство, 

              Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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432. 

РИБОЛОВНА ОСНОВА  

ЗА РИБОЛОВНА ВОДА „ВЕШТАЧКО ЕЗЕРО-АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“  

ЗА ПЕРИОД 2017-2022 ГОДИНА 
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           Бр. 14-1670/2 Министер за земјоделство, шумарство 

 22 февруари 2017 година и водостопанство, 

              Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

433. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 9.2.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Рашче-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Центар за катастар на нед-
вижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Рашче-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Рашче-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-3348/1  

9 февруари 2017 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
 

434. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 9.2.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радуша, која е во надлежност на 
одржување на  Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Радуша, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Радуша. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-3349/1  

9 февруари 2017 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

435. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.2.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радуша-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Центар за катастар на нед-
вижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Радуша-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Радуша-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-3434/1  

10 февруари 2017 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

     
 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 
436. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 
1 алинеја 6 и член 83, а во врска со член 80 став 5 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), член 51 
став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 124/15), член 14 од Законот за управните 
спорови („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за проце-
дурите на финансиското и сметководственото работе-
ње на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувај-
ќи по Предлогот Уп1 бр.08-44 од 10.2.2017 година, за 
покренување постапка за одземање на дозволата за те-
левизиско емитување на Трговско радиодифузно друш-
тво ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, бр.08-136 од 5.1.2015 
година, а согласно Заклучокот, бр.02-984/4 од 
27.2.2017 година, Советот на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги, на 9-та седница од-
ржана на 27.2.2017 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИ-
ЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКО РАДИОДИ-
ФУЗНО ДРУШТВО ТВ АРТ АРТАН ДОО ТЕТОВО 

 
1. Се одзема дозволата, бр.08-136 од 5.1.2015 годи-

на за телевизиско емитување на Трговско радиодифуз-
но друштво ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, поради тоа 
што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од 
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски ут-
врдениот рок. 
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2. Фактурата бр.2017-100-0006 (наш.арх.бр.05-63/1) 
од 5.1.2017 година за надоместокот за дозволата за те-
левизиско емитување, ќе биде сторнирана и на субјек-
тот од точка 1 од оваа Одлука, ќе му биде издадена но-
ва фактура, која ќе се однесува само на периодот на ра-
ботењето, односно до денот на донесувањето на одлу-
ката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се 
плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзино-
то издавање.  

3. Оваа Одлука е конечна. 
4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб страницата на Агенци-
јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-
ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан 

ДОО Тетово, е имател на дозвола за телевизиско еми-
тување, бр.08-136 од 5.1.2015 година, за емитување 
преку јавна електронска комуникациска мрежа која не 
користи ограничен ресурс, на државно ниво, за терито-
ријата на Република Македонија, телевизиски програ-
мски сервис со претежно забавен општ формат, на ал-
бански јазик и на македонски јазик.            

Во согласност со одредбите од член 80 став 5 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), радиоди-
фузерите се должни да го платат годишниот надомес-
ток за секоја тековна година почнувајќи од датумот на 
доделување на дозволата за телевизиско или радио 
емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на 
фактурата издадена од Агенцијата. 

Во врска со погоренаведеното, а во однос на надо-
местокот за доделената дозвола за телевизиско емиту-
вање на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, бр.08-136 од 
5.1.2015 година,  Агенцијата на ден 05.01.2017 година, 
му доставила фактура за надоместокот за дозволата за 
телевизиско емитување бр.2017-100-0006 (наш.арх.бр. 
05-63/1), со која радиодифузерот имал обврска да пла-
ти 3.226.350,00 (тримилиониидвестедваесетишестилја-
диитристаипедесет) денари за годишен надоместок за 
дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 
5.1.2017 година заклучно со 4.1.2018 година. Во 
Агенцијата е доставена повратница од Македонска 
пошта дека фактурата била уредно примена на 
10.1.2017 година. 

По извршениот редовен административен надзор, 
во Извештајот бр.05-745/1 од 10.2.2017 година, било 
констатирано дека радиодифузерот во законскиот рок 
од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), однос-
но не го платил надоместокот за дозволата за телеви-
зиско емитување во законски утврдениот рок. 

Законскиот рок за плаќање на фактурата бр.2017-
100-0006 (наш.арх.бр.05-63/1) беше 9.2.2017 година, во 
кој рок радиодифузерот не го платил годишниот надо-
месток за дозвола за телевизиско емитување, во вкупен 
износ од 3.226.350,00 (тримилиониидвестедваесети-
шестилјадиитристаипедесет) денари. 

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-
колку се констатира непочитување на одредбите од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 
и на условите и обврските утврдени со дозволата и 
другите акти на Агенцијата, против издавачот на меди-
ум - радиодифузерот, директорот на Агенцијата може 
да преземе мерка односно да достави предлог до Сове-
тот на Агенцијата за одземање на дозволата.     

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14, 142/16), Агенцијата ќе ја одземе 
дозволата за телевизиско или радио емитување, пред 
истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише 
радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по 
претходно доставено писмено известување, доколку 
имателот на дозволата не го плати надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување, во законски ут-
врдениот рок. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 
која имателот на дозволата, ТРД ТВ АРТ Артан ДОО 
Тетово, во законски определениот рок од 30 дена од де-
нот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14, 142/16), односно имателот на доз-
волата не го платил надоместокот за дозволата за теле-
визиско емитување во законски утврдениот рок, Ди-
ректорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во сог-
ласност со член 83 став 1 и став 2, а во врска со член 82 
став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 
142/16), доставил Предлог Уп1 бр.08-44 од 10.02.2017 
година за покренување постапка за одземање на дозво-
лата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ Артан 
ДОО Тетово, бр.08-136 од 5.1.2015 година.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 6-та седница одржана на ден 
13.2.2017 година, со Заклучок, бр.02-747/10 од 
13.2.2017 година, го усвоил Предлогот, Уп1 бр.08-44 
од 10.2.2017 година, за покренување постапка за одзе-
мање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД 
ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, доставен од предлагачот, 
Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 
дозволата на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, бр.08-
136 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Агенцијата доставила Известување до наведениот ра-
диодифузер (Уп1 бр. 08-44 од 13.2.2017 година), во кое 
му беше укажано дека доколку не го плати годишниот 
надоместок за дозволата за телевизиско емитување сог-
ласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок 
од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предло-
гот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-44 од 
10.2.2017 година, ќе донесе Одлука за одземање на доз-
волата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ 
Артан ДОО Тетово, по што согласно член 85 став 2 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на ра-
диодифузери. 
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Известувањето Уп1 бр.08-44 од 13.2.2017 година, 

беше испратено до ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, во 

писмена форма преку „Македонска пошта“ Скопје, ка-

ко и во електронска форма на ден 13.2.2017 година, на 

електронската адреса регистрирана како информација 

за контакт во Централниот регистар на  Република Ма-

кедонија. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 

во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 

Директорот за покренување постапка за одземање на 

дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Тр-

говското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДОО 

Тетово, бр.08-136 од 5.1.2015 година, и во рокот од 15 

(петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот 

Уп1 бр.08-44 од 10.2.2017 година од страна на Советот 

на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во 

член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги, Советот на Агенцијата врз основа на 

член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на 

Агенцијата, бр.984/4 од 27.2.2017 година, донесе Одлу-

ка со која Агенцијата ја одзема дозволата на ТРД ТВ 

АРТ Артан ДОО Тетово, бр.08-136 од 5.1.2015 година, 

пред истекот на рокот за којшто е издадена дозволата, 

со што Директорот на Агенцијата согласно член 23 

став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги ќе донесе Решение согласно кое 

ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово ќе се избрише од ре-

гистарот на радиодифузери.  

Фактурата бр.2017-100-0006 (наш.арх.бр.05-63/1) 

од 5.1.2017 година за надоместокот за дозволата за те-

левизиско емитување, ќе биде сторнирана и на ТРД ТВ 

АРТ Артан ДОО Тетово, ќе му биде издадена нова фак-

тура, која ќе се однесува само на периодот на работе-

њето, односно до денот на донесувањето на одлуката 

за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати 

не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното из-

давање.  

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-

ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 

против истата имателот на дозволата има право да под-

несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-

нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 

суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 

како во диспозитивот. 

 

Уп1 Бр. 08-44 Агенција за аудио и аудиовизуелни 

28 февруари 2017 година медиумски услуги 

Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 

           

Правна поука: Оваа Одлука за одземање на дозво-

лата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ Артан 

ДОО Тетово е конечна. Против одлуката за одземање 

на дозволата, ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово има пра-

во да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена 

од денот на нејзиниот прием.  

437. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 

1 алинеја 6 и член 83, а во врска со член 80 став 5 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), член 51 
став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата 
управна постапка (“Службен весник на Република Ма-
кедонија”, бр.124/15), член 14 од Законот за управните 
спорови („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за проце-
дурите на финансиското и сметководственото работе-
ње на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувај-
ќи по Предлогот Уп1 бр.08-55 од 10.2.2017 година, за 
покренување постапка за одземање на дозволата за ра-
дио емитување на Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, а согласно 
Заклучокот, бр.02-984/5 од 27.2.2017 година, Советот 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, на 9-та седница одржана на 27.2.2017 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИ-
ТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО 
ДРУШТВО РАДИО ПЕХЧЕВО ВАНЧО ДООЕЛ 

ПЕХЧЕВО 
 
1. Се одзема дозволата, бр.08-116 од 5.1.2015 годи-

на за радио емитување на Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, 
поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил 
обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги, односно не го платил на-
доместокот за дозволата за радио емитување во закон-
ски утврдениот рок. 

2. Фактурата бр.2017-100-0099 (наш.арх.бр.05-
168/1) од 5.1.2017 година за надоместокот за дозволата 
за радио емитување, ќе биде сторнирана и на субјектот 
од точка 1 од оваа Одлука, ќе му биде издадена нова 
фактура, која ќе се однесува само на периодот на рабо-
тењето, односно до денот на донесувањето на одлуката 
за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати 
не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното из-
давање.  

3. Оваа Одлука е конечна. 
4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб страницата на Агенци-
јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-
ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Трговското радиодифузно друштво РАДИО ПЕХ-

ЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, е имател на дозвола за 
радио емитување бр.08-116 од 5.1.2015 година, за еми-
тување програма на локално ниво, во град Пехчево, 
преку терестријален предавател, програмски сервис го-
ворно-музичко радио од општ формат во кое застапе-
ните видови програми остваруваат најмалку две од 
трите медиумски функции, на македонски јазик.  



 Стр. 52 - Бр. 25                                                                                  28 февруари 2017 
 

 

Во согласност со одредбите од член 80 став 5 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), радиоди-
фузерите се должни да го платат годишниот надомес-
ток за секоја тековна година почнувајќи од датумот на 
доделување на дозволата за телевизиско или радио 
емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на 
фактурата издадена од Агенцијата. 

Во врска со погоренаведеното, а во однос на надо-
местокот за доделената дозвола за радио емитување на 
Трговското радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО 
Ванчо ДООЕЛ Пехчево, бр.08-116 од 5.1.2015 година,  
Агенцијата на ден 5.1.2017 година, му доставила фак-
тура за надоместокот за дозволата за радио емитување 
бр. 2017-100-0099 (наш.арх.бр.05-168/1), со која радио-
дифузерот имал обврска да плати 9.008,00 (деветилја-
дииосум) денари за годишен надоместок за дозволата 
за радио емитување, за периодот од 5.1.2017 година 
заклучно со 4.1.2018 година. Во Агенцијата е доставена 
повратница од Македонска пошта дека фактурата била 
уредно примена на 10.1.2017 година. 

По извршениот редовен административен надзор, 
во Извештајот  бр.05-742/1 од 10.2.2017 година, било 
констатирано дека радиодифузерот во законскиот рок 
од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), однос-
но не го платил надоместокот за дозволата за радио 
емитување во законски утврдениот рок. 

Законскиот рок за плаќање на фактурата бр. 2017-
100-0099 (наш.арх.бр.05-168/1) беше 9.2.2017 година, 
во кој рок радиодифузерот не го платил годишниот на-
доместок за дозвола за радио емитување, во вкупен из-
нос од 9.008,00 (деветилјадииосум) денари. 

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-
колку се констатира непочитување на одредбите од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 
и на условите и обврските утврдени со дозволата и 
другите акти на Агенцијата, против издавачот на меди-
ум - радиодифузерот, директорот на Агенцијата може 
да преземе мерка односно да достави предлог до Сове-
тот на Агенцијата за одземање на дозволата.     

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14, 142/16), Агенцијата ќе ја одземе 
дозволата за телевизиско или радио емитување, пред 
истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише 
радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по 
претходно доставено писмено известување, доколку 
имателот на дозволата не го плати надоместокот за 
дозволата за радио емитување, во законски утврдениот 
рок. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 
која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно 
друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, 
во законски определениот рок од 30 дена од денот на 
приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја ис-
полнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 

101/14, 132/14, 142/16), односно имателот на дозволата 
не го платил надоместокот за дозволата за радио еми-
тување во законски утврдениот рок, Директорот на 
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со 
член 83 став 1 и став 2, а во врска со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), 
доставил Предлог Уп1 бр.08-55 од 10.02.2017 година за 
покренување постапка за одземање на дозволата за ра-
дио емитување на Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, бр.08-116 
од 5.1.2015 година.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 6-та седница одржана на ден 
13.2.2017 година, со Заклучок, бр.02-747/12 од 
13.2.2017 година, го усвоил Предлогот, Уп1 бр.08-55 
од 10.2.2017 година, за покренување постапка за одзе-
мање на дозволата за радио емитување на Трговско ра-
диодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДОО-
ЕЛ Пехчево, доставен од предлагачот, Директор на 
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 
дозволата на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, бр.08-116 од 
5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенција-
та доставила Известување до наведениот радиодифузер 
(Уп1 бр.08-55  од 13.2.2017 година), во кое му беше 
укажано дека доколку не го плати годишниот надомес-
ток за дозволата за радио емитување согласно член 83 
став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот 
на Агенцијата, Уп1 бр.08-55 од 10.2.2017 година, ќе до-
несе Одлука за одземање на дозволата за радио емиту-
вање на Трговското радиодифузно друштво РАДИО 
ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, по што согласно 
член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од 
регистарот на радиодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-55 од 13.2.2017 година, 
беше испратено до Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, во писме-
на форма преку „Македонска пошта“ Скопје, како и во 
електронска форма на ден 13.2.2017 година, на елек-
тронската адреса регистрирана како информација за 
контакт во Централниот регистар на  Република Маке-
донија. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 
Директорот за покренување постапка за одземање на 
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Тр-
говско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО 
Ванчо ДООЕЛ Пехчево, бр.08-116 од 5.1.2015 година, 
и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот 
на Предлогот Уп1 бр.08-55 од 10.2.2017 година од 
страна на Советот на Агенцијата, не ja исполнил об-
врскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на 
Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-984/5 од 
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27.2.2017 година, донесе Одлука со која Агенцијата ја 
одзема дозволата на Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево, бр.08-116 
од 5.1.2015 година, пред истекот на рокот за којшто е 
издадена дозволата, со што Директорот на Агенцијата 
согласно член 23 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги ќе донесе Решение 
согласно кое Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево ќе се избрише од 
регистарот на радиодифузери.  

Фактурата бр.2017-100-0099 (наш.арх.бр.05-168/1) 
од 5.1.2017 година за надоместокот за дозволата за ра-
дио емитување, ќе биде сторнирана и на Трговското 
радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДО-
ОЕЛ Пехчево, ќе му биде издадена нова фактура, која 
ќе се однесува само на периодот на работењето, однос-
но до денот на донесувањето на одлуката за одземање 
на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 
8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.  

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-
ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 
против истата имателот на дозволата има право да под-
несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-
нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 
суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 
како во диспозитивот. 

 
Уп1 Бр. 08-55 Агенција за аудио и аудиовизуелни 

28 февруари 2017 година медиумски услуги 
Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 
 
Правна поука: Оваа Одлука за одземање на дозво-

лата за радио емитување на Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево е 
конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, 
Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО 
Ванчо ДООЕЛ Пехчево има право да поднесе тужба до 
надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот 
прием.  

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

438. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 189/16) и член 28 
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 бара-
њето за издавање на лиценца за вршење на енергетска 
дејност снабдување со електрична енергија УП1 бр.12-
03/17 од 4.1.2017 година на Друштвото со ограничена 
одговорност основано од едно лице ЕЛЕМ ТРЕЈД ДО-
ОЕЛ Скопје со седиште на адреса ул.11-ти Октомври 
бр.9 Скопје на седницата одржана на 23.2.2017 година 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото со ограничена одговорност осно-

вано од едно лице ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје со се-
диште на адреса ул. „11-ти Октомври“ бр.9 Скопје се 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 
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. 12-03/17  

23 февруари 2017 година Претседaтел, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
                

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво со ограничена одговорност основано од 

едно лице ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје со седиште на 
адреса ул.„11-ти Октомври“ бр.9 Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
23.2.2017 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
23.2.2027 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 283.11.1/17 
 
6. Број на деловниот субјект – 6548474 
 
7. Единствен даночен број – 4080009508269 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот или операторите на електродис-
трибутивните системи како и продажба на купувачи во 
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика. 



 Стр. 54 - Бр. 25                                                                                  28 февруари 2017 
 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта 

Енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на соодветни договори за купување и про-
дажба на електрична енергија  и договори за закупува-
ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на це-
лата територија на Република Македонија и странство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-
тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 
своите потрошувачи 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 
за испорачаната електрична енергија по договорната 
цена како и надоместок за користење на пазарот на 
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-
но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 
согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 
снабдувачот на електрична енергија на своите потро-
шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-
тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-
рошената активна и/или реактивна електрична енергија 
и за ангажираната електрична моќност, извршени од 
соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 
со електрична енергија и правилата за пазар на елек-
тричната енергија во однос на доверливоста и обемот 
на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон ку-
пувачите како и да ги исполни барањата за финансискo 
обезбедувањe утврдени со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачката на електрична енергија за своите потрошу-
вачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

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

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите. 

 
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- 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 рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и 

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
13. 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 доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

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. 

 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

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

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. 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 Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 
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17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

439. 

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.12-06/17 од 18.1.2017 

година на Друштвото за производство и трговија на го-

лемо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе 

увоз-извоз Ресен, за издавање на лиценца за производ-

ство на електрична енергија, на седницата одржана на 

23.2.2017 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 и трговија на го-

лемо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе 

увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. „Никола Карев“ 

бр.55 Ресен, се издава  лиценца за вршење на енергет-

ска дејност производство на електрична енергија од 

фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РОЗА КАНИНА 

СОЛАР“.  

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

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од фотонапонска централа лоцира-

на на КП бр. 5438/1, КО Ресен. 

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,  ќе донесе одлука за 

влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-

рот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одоб-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-06/17  

23 февруари 2017 година Претседaтел, 

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 и трговија на големо и 

мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-
извоз Ресен, со седиште на ул. „Никола Карев“ бр.55 
Ресен 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 286.01.1/17 
 
4. Број на деловниот субјект – 5777755 
 
5. Единствен даночен број – 4024003106021 
 
6. 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.  

 
7. 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 „РОЗА 
КАНИНА СОЛАР “ на КП бр. 5438/1, КО Ресен. 

 
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. 

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

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.  

 
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 Друштвото 
за производство и трговија на големо и мало РОЗА КА-
НИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен, со 
седиште на ул. Никола Карев бр.55 Ресен, (во поната-
мошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учес-
тво на пазарот на електрична енергија. 
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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; 

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

- 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. 

 
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
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 извештаи. 
 
12. 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.   

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 деј-
ност 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. 

 
13. 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. 

 
14. 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. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
16. 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 квали-
тетот 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 елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
17. 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. 

 
18. 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 преземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.  
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Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-
бела VI: 

 
1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ „РО-

ЗА КАНИНА СОЛАР“ со инсталирана моќност од  
16,31 kW;  

2. Општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2017 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 
- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на фотонапонска централа - 

45 години. 
3. Податоци за опремата: 
- Број на  на фотоволтаични модули 45 x 270 W / 13 

x320 W,  
- Тип-поликристални панели JA SOLAR) 270W/320W,  
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 270 Wp, 
- Номинален напон 31,23 V 
- Струја на модул 8,65 А 
4. Податоци за инвертор Steca Grid  10.000+3ph; 
Номинални податоци максимална моќност 1 x 12,5 

kW / 1 x 4,5 kW . 
5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.550 

kWh/m2, 
6. Очекувано производство на електрична енергија 

23.800 kWh. 
__________ 

440. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  За-
конот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 28 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 
33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за издавање на 
лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со 
електрична енергија УП1 бр.12-09/17 од 27.1.2017 година 
на Друштво за трговија и услуги ВИС ИНТЕРНАЦИО-
НАЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана 
на 23.2.2017 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги ВИС ИНТЕР-

НАЦИОНАЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје со седиште 
на адреса 8-ми Март бр.11-2 Скопје, се издава лиценца 
за вршење на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со 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. 12-09/17  

23 февруари 2017 година Претседaтел, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ВИС ИНТЕРНАЦИ-

ОНАЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје со седиште на ад-
реса 8-ми Март бр.11-2 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
23.2.2017 година  
 
4. Датум до кога важи лиценцата:  
23.2.2027 година  
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ – 284.10.1/17 
 
6. Број на деловниот субјект – 7163878 
 
7. Единствен даночен број – 4080016561914 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење 

на енергетската дејност трговија со електрична енергија.  
Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
Правилата за пазар на електрична енергија. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со Правилата за пазар на електрична 
енергија, мрежните правила за пренос на електрична 
енергија и мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија како и Правилата за доделување на 
прекуграничните преносни капацитети. 

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 
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11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-

трична енергија, мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија и мрежните правила за дистрибуција 

на електрична енергија како и Правилата за доделува-

ње на прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со Правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со Правилата за пазар на електрична енер-

гија; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно Правилата за пазар на електрична енергија, како 

и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет 

и регулираните услуги, согласно превземените обврски 

за потрошувачите кога врши прекугранични трансак-

ции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со 

Правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрич-

на енергија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота. 
 

12. 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; 

- 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 рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 

13. 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 доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

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. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност трговија со електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. 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 Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските 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.  
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441. 
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.12-10/17 од 30.1.2017 
година на Друштвото за производство на електрична 
енергија ДИМАКС ЕКО ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с. Сопотни-
ца Демир Хисар, за издавање на лиценца за производ-
ство на електрична енергија, на седницата одржана на 
23.2.2017 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 ДИМАКС ЕКО ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с. Сопотни-
ца Демир Хисар, со седиште на ул. Населено место без 
уличен систем бр.8 Сопотница, Демир Хисар, се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотонапонска електроцен-
трала ФЕЦ „ДИМАКС“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа лоцира-
на на КП бр. 4934. КП бр.4935, КП бр.4936 и КП бр. 
4937, КО Демир Хисар. 

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,  ќе донесе одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одоб-
рението 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, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-10/17  

23 февруари 2017 година Претседaтел, 
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 

ДИМАКС ЕКО ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с. Сопотница Демир 
Хисар, со седиште на ул. Населено место без уличен 
систем бр.8 Сопотница, Демир Хисар 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 285.01.1/17 
 
4. Број на деловниот субјект – 7083769 
 
5. Единствен даночен број – 4010015502487 
 
6. 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.  

 
7. 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 ФЕЦ 
„ДИМАКС “ на КП бр. 4934. КП бр.4935, КП бр.4936 и 
КП бр. 4937, КО Демир Хисар. 

 
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. 

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

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. 

 
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 Друштвото 
за производство на електрична енергија ДИМАКС 
ЕКО ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с. Сопотница Демир Хисар, со 
седиште на ул. Населено место без уличен систем бр.8 
Сопотница, Демир Хисар, (во понатамошниот текст: 
носител 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; 
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- 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; 

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

- 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. 

 
11. 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. 

 
12. 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.   

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. 

 
13. 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. 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, 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. 

 
17. 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. 

 
18. 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.  
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Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-
бела VI: 

 
1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ 

„ДИМАКС“ со инсталирана моќност од  497,28 kW;  
2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на фотонапонска централа - 

45 години. 

3. Податоци за опремата: 

- Број на  на фотоволтаични модули 1776 x 280 W,  

- Тип-поликристални панели JUSTSOLAR JST280M 

(60) 280W,  

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 280 Wp, 

- Номинален напон 33,5 V 

- Струја на модул 8,36 А 

4. Податоци за инвертор Steca Grid  10.000+3ph; 

-  Номинални податоци максимална моќност 43 x 

10 kW. 

5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.730 

kWh/m2, 

6. Очекувано производство на електрична енергија 

10.363 kWh. 

_________ 

442. 

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.12-17/17 од 2.2.2017 

година на Друштвото за производство и трговија ХИД-

РО ОСОГОВО ДОО Скопје, на седницата одржана на 

23.2.2017 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 и трговија ХИД-

РО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 

„Свети Климент Охридски“ бр.30, согласно член 39 

став 1 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, 

за вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Ста-

ничка 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 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. 12-17/17  

23 февруари 2017 година Претседaтел, 
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 и трговија ХИДРО 

ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 
„Свети Климент Охридски“ бр.30. 

 
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. Број на деловниот субјект – 6811078 
 
5. Единствен даночен број – 4080012530950 
 
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. 

 
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 „Станичка 
Река 1“ на КП 465, КП 466, КО Станци општина Крива 
Паланка. 

 
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 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.  

 
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. 

 

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.   
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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. 

 
16. 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. 

 

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 Регу-

латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, инста-

лациите, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

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 квали-
тетот 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 елек-
трична енергија во определен временски период. 

 

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 об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-

сија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
 

Прилог 2 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ СТАНИЧКА 
РЕКА 1 

 
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Станичка Река 1;  
 
2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност 
за приклучување на електродистрибутивната мрежа; 

 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 
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- 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

443. 
Врз основа на член 11, став (4) од Законот за нота-

ријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 
139/09 и 135/11) на ден 24 февруари 2017 година, го 
донесувам следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 
 
1. На именуваните нотари: 
- Ана Јолакоска - нотар за подрачјето на основните 

судови на градот Скопје, 
- Агрон Арслани - нотар за подрачјето на основните 

судови на градот Скопје, 
како ден за почеток за работа се определува 1 март 

2017 година. 
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото 

донесување. 
3. Решението да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 

Бр. 02-696/2 Нотарска комора на РМ 
24 февруари 2017 година в.д. Претседател, 

Скопје Васил Кузманоски, с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  

 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

  

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

