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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3440. 

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 2 од Зако-

нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 42/14, 111/14, 33/15, 5/16, 120/16, 

127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 108/19), министе-

рот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБУКА 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за обука во Министерството за 

внатрешни работи („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 42/15 и 14/17) во член  6 во ставот (2)  за-

пирката по зборовите: „потребите на Министерството“ 

се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и во Упра-

вата за безбедност и контраразузнавање (во натамош-

ниот текст: Управата)“ се бришат. 

 

Член 2 

Во член 8 во ставовите (1) и (2) запирката по зборот 

„Министерството“ се заменува со сврзникот „и“, а збо-

ровите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 3 

Во член 9 во ставот (1) запирката по зборовите: 

„потребите на Министерството“ се заменува со сврзни-

кот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 4 

Во член 17 во ставот (4) запирката по зборовите: 

„потребите на Министерството“ се заменуваат со сврз-

никот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 5 

Во член 24 во ставот (2) запирката по зборовите: 

„потребите на Министерството“ се заменува со сврзни-

кот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 6 

Во член 27 во алинејата 1 точката и запирката на 

крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“. 

Алинејата 2 се брише. 

 

Член 7 

Во членот 29 зборовите: „алинеи 1 и 2“ се замену-

ваат со зборовите: „алинеја 1“. 

Член 8 

Во член 31 во ставот (2) зборовите: „алинеи 2 и 3“ 

се заменуваат со зборовите: „алинеја 3“. 

 

Член 9 

Во член 32 во ставот (2) запирката по зборовите: 

„потребите на Министерството“ се заменува со сврзни-

кот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 10 

Во член 41 во ставот (3) зборовите: „во Бирото“ се 

заменуваат со зборовите „односно Бирото“, а зборови-

те: „односно Управата“ се бришат. 

 

Член 11 

Во член 43 во ставот (2) запирката по зборот „Ми-

нистерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборови-

те: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 12 

Во член 53 во ставот (1) зборовите: „Одделот за по-

себни единици“ се заменуваат со зборовите: „Одделот 

за специјални полициски операции“. 

 

Член 13 

Во член 56 во ставот (3) запирката по зборовите: 

„потребите на Министерството“ се заменува со сврзни-

кот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 14 

Во член 58 во ставот (1) зборовите: „организацис-

ките единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: 

„организациските единици за потребите на Министер-

ството и организациската единица надлежна“, а зборо-

вите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 15 

Во член 59 во ставот (1) зборовите: „организацис-

ките единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: 

„организациските единици за потребите на Министер-

ството и организациската единица надлежна“, а зборо-

вите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 16 

Во член 60 во ставот (1) зборовите: „организацис-

ките единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: 

„организациските единици за потребите на Министер-

ството и организациската единица надлежна“, а зборо-

вите: „и во Управата“ се бришат. 
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Член 17 

Во член 62 во ставот (3) запирката по зборот „Ми-

нистерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборови-

те: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 18 

Во член 65 во ставот (1) запирката по зборовите: 

„потребите на Министерството“ се заменува со сврзни-

кот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 19 

Во член 66 во ставот (2) зборовите: „организацис-

ките единици надлежни“ се заменуваат со зборовите: 

„организациската единица надлежна“, а зборовите: „и 

во Управата“ се бришат. 

 

Член 20 

Во член 67 во ставот (3) зборовите: „Одделот за по-

себни единици“ се заменуваат со зборовите: „Одделот 

за специјални полициски операции“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„(4) Наставните програми изработени за обука на 

работниците во Бирото, се доставуваат до организацис-

ката единица надлежна за управување со човечки ре-

сурси во Бирото, заради обезбедување согласност и ве-

рификација од директорот на Бирото.“  

 

Член 21 

Во член 68 во ставот (3) запирката по зборот „Ми-

нистерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборови-

те: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 22 

Во член 71 во ставот (3) запирката по зборот „Ми-

нистерството“ се заменува со сврзникот „и“, а зборови-

те: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 23 

Во член 72 во ставовите (1) и (3) запирката по збо-

рот „Бирото“ и зборовите: „во Управата“ се бришат. 

 

Член 24 

Во член 74 во ставовите (3), (4) и (5) запирката по збо-

ровите: „потребите на Министерството“ се заменува со 

сврзникот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 25 

Во членот 75 зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 26 

Во членот 76 зборовите: „организациските единици 

надлежни“ се заменуваат со зборовите: „организацис-

ката единица надлежна“, а зборовите: „и во Управата“ 

се бришат. 

Член 27 

Во членот 78 зборовите: „Управата и “ се бришат. 

 

Член 28 

Во член 79 во ставот (1) запирката по зборовите: 

„потребите на Министерството“ се заменува со сврзни-

кот „и“, а зборовите: „и во Управата“ се бришат. 

 

Член 29 

Во членот 80 зборовите: „Буџетот на Република 

Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Буџетот на 

Република Северна Македонија“. 

 

Член 30 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-81103/1 Министер 

15 октомври 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

3441. 

Врз основа на членовите 203 и 218, став (1) од Зако-

нот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 

62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 

124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 

113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), член 

5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на 

РМ („Службен весник на РМ“ бр. 10/08 и 85/09) и член 

122 од Колективниот договор за здравствена дејност на 

РМ („Службен весник на РМ“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 

88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 

80/18, 31/19 и 32/19), Министерството за здравство 

претставувано од министерот доц. д-р Венко Филипче 

и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, 

фармација и социјална заштита на РМ претставуван од 

претседателот д-р Љубиша Каранфиловски, склучија 

на 17.10.2019 година 

 

А Н Е К С 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-

ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА  

ДЕЈНОСТ НА РМ 

 

Член 1 

Во Колективниот договор за здравствена дејност на 

РМ („Службен весник на РМ“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 

88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 
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80/18, 31/19 и 32/19), во член 68, став (2), бројот 

„2,617“ се заменува со бројот „2,748“, и зборовите „де-

кември 2016“ се заменуваат со зборовите „јануари 

2019“. 

По ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи: 

„(4) Пресметувањето на додатокот за образование 

на здравствените работници од став (2) на овој член ќе 

се пресметува до висината на коефициентот на здрав-

ствените работници со високо стручно образование кој 

ќе важи со секое ново усогласување на коефициентот 

во Колективниот договор за здравствена дејност на 

РМ.“ 

 

Член 2 

Овој Анекс за изменување и дополнување на Ко-

лективниот договор за здравствена дејност на РМ вле-

гува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на РСМ“, а почнува да се применува со исплата 

на платата за месец јануари 2019 година. 

 

Бр. 0101-71/1 Бр. 11-7529/1 

17 октомври 2019 година 17 октомври 2019 година 

Скопје Скопје 

  

Самостоен синдикат за  

здравство, фармација и  

социјална заштита на РМ Министерство за здравство 

Претседател, Министер, 

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. доц.д-р Венко Филипче, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3442. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и 

член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), а 

постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-09/18 од 9 октомври 2019 

година на Друштвото за конфекција на облека, увоз-из-

воз, трговско застапување во земјата и во странство 

ТЕКСПОРТ ДООЕЛ, Марино, Илинден, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 18 ок-

томври 2019 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 

електроцентрала ФЕЦ “ТЕКСПОРТ” на Друштвото за 

конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапува-

ње во земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ, Ма-

рино, Илинден, издадена со Одлука на Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија УП1 бр.12-09/18 од 25 декември 

2018 година („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 245/18) ПРЕСТАНУВА по барање на 

носителот. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-09/18  

18 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3443. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и 

член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), а 

постапувајќи по Барањето за престанок на привремена 

лиценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија, УП1 бр. 12-64/18 од 10 октом-

ври 2019 година на Tрговското друштво за производ-

ство трговија и услуги МИТРОТЕК увоз-извоз Охрид 

ДООЕЛ, Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на 18 октомври 2019 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Привремената лиценца за вршење на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија од фо-

тонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИТРОТЕК СО-

ЛАР” на Tрговското друштво за производство трговија 

и услуги МИТРОТЕК увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, изда-

дена со Одлука на Регулаторната комисија за енергети-
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ка и водни услуги на Република Северна Македонија 

УП1 бр.12-64/18 од 24 јули 2018 година („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 140/18) 

ПРЕСТАНУВА по барање на носителот. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-64/18  

18 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3444. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 

член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапу-

вајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца 

за вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-84/19 од 27 август 2019 го-

дина на Друштвото за производство на електрична 

енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 21 ок-

томври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово му се издава 

привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од хидроелектро-

централа „МХЕЦ  Градиште“.  

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија е утврде-

на во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.  

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија согласно 

член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за 

издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија, откако инвести-

торот од точка 1 на оваа Одлука ќе достави потребна 

документација со која овој енергетски објект ќе биде 

ставен во употреба.  

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

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

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-84/19  

21 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

  

Прилог 1 

 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 

Друштво за производство на електрична енергија 

БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со седиште на ул. Благоја 

Тоска бр. 2, Тетово, Република Северна Македонија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-393-2019 

 

4. Единствен матичен број:  7150865 

 

5. Единствен даночен број:  4075016504224 

 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ 

Градиште“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е 

составен дел на оваа привремена лиценца. 

  

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во хидроелектроцентрала „ МХЕЦ Градиште“ во 

општина Јегуновце. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
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дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика и во согласност со 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична 

енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  

  

Прилог 2 

 

Податоци за хидроелектроцентрала 

 

1. Име на хидроелектроцентрала: „ МХЕЦ Гра-

диште“,  

2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба: 2018 година 

- година на завршување на градба: 2019 година 

3. податоци за опрема: 

- Број на производни единици: 1 (една) 

- Проценет животен век на агрегат: 40 години 

- Податоци за турбина: 

- Тип: Каплан – вертикална  

- Номинални податоци:   

- Бруто пад:  Hb = 3.9 m 

- Нето пад:  Hn = 3.7 m 

- Ротациона брзина: …………117 rpm  

- Инсталиран проток:  20 m3/s 

- Номинална моќност:  648 kW 

- Податоци за генератор: 

- Тип: Синхрон - вертикален 

- Производител: Marelli Motori, Италија 

- Номинална активна моќност: 630 kW 

- Номиналнa привидна моќност:700 kVA 

- Фактор на моќност: 0.9 

- Податоци за трансформаторот: 

- Тип: енергетски  

- Номинални податоци: 

- Фрекфенција: 50 Hz 

- Моќност: 800 kVA 

- Номинален напон...........................35/0.4kV/kV 

3445. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија бр.96/19), и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а поста-

пувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност снабдување со електрична енер-

гија, УП1 бр.12-100/19 од 10 септември 2019 година на 

Друштвото за снабдување со електрична енергија 

ЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштип, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија на седницата одржана на 21 октом-

ври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за снабдување со електрична енер-

гија ЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштип му се издава ли-

ценца за вршење на енергетската дејност снабдување 

со електрична енергија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-

дување со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, 

којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-100/19  

21 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

  

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за снабдување со електрична енергија 

ЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштип, со седиште на ул. 

Јаким Стојковски бр.2 Пробиштип, Република Северна 

Македонија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  
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3. Датум на издавање на лиценцата: 21 октомври 

2019 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 21 октомври 

2029 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца: ЕЕ-

СНАБ-394-2019 

 

6. Единствен матичен број: 7361440 

 

7. Единствен даночен број: 4022019504750 

 

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 на други учесници на па-

зарот на електрична енергија согласно член 100 од  За-

конот за енергетика. 

 

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 ќе ја врши на целата 

територија на Република Северна Македонија и стран-

ство. 

 

11. Општи обврски за 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, правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-

вила за дистрибуција за електричната 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 93 став (5) 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, 

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во 

однос на сигурноста и обемот на снабдувањето, 

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квали-

тет утврден во правилата за снабдување со електрична 

енергија, 

- обезбеди недискриминаторен третман на сите пот-

рошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечени-

те подрачја, 

- ги објави на својата веб страница општите услови 

на своите договори за снабдување со електрична енер-

гија за малите потрошувачи и домаќинствата, 

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и 

точни известувања за реалната потрошувачка и трошо-

ците за електрична енергија, за да можат да управуваат 

со својата потрошувачка, 

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен 

и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошу-

вачот, во рок не подолг од три недели од денот кога 

потрошувачот доставил барање за снабдување до нови-

от снабдувач со електрична енергија, 

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со 

електрична енергија, потрошувачот да добие конечно 

затворање на сметката во рок од шест недели од наста-

нувањето на промената на снабдувачот, 

- воспостави постапки за ефикасно решавање на 

приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, 

вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спо-

рови и обврска за враќање и/или компензација на сред-

ства кога е тоа оправдано, 

- ги плати набавените количини на електрична енер-

гија, како и резервираниот капацитет и регулираните ус-

луги од операторот на електропреносниот систем и/или 

операторите на електродистрибутивните системи, 

- доставува до операторот на електропреносниот 

систем податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачка на електрична енергија за своите потрошу-

вачи, неопходни за пресметка на дебалансите, 
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- ги објавува општите статистички податоци пов-

рзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид 

заштитата на доверливоста, 

- 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 

и водни услуги на Република Северна Македонија, по 

нејзино барање и во определен рок, информации и из-

вештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Северна Македонија, 

- 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, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика и водни удлуги на Ре-

публика Северна Македонија, во целокупната докумен-

тација која што се однесува на вршењето на енергет-

ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-

ласност со Правилникот за лиценци, 

- ги почитува и да постапува согласно правилници-

те и другите прописи кои ги донесува или одобрува Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија врз основа на Законот 

за енергетика, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 

 

12. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави годишен извештај за финансиското 

и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавена и продадена количина на електрична 

енергија во текот на годината, 

2. годишна завршна сметка со сите прилози, 

3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 

4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 

 
13. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-

ните податоци и информации при вршењето на енергет-

ската дејност снабдување со електрична енергија.  

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

__________ 

3446. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапу-

вајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 

енергија, УП1 бр. 12-119/19 од 7 октомври 2019 година 

на Друштвото за производство, трговија и услуги АГ & 

БМ ДООЕЛ увоз - извоз с.Муртино, Струмица, Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија на седницата одржана на 

21 октомври 2019 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, трговија и услуги 

АГ & БМ ДООЕЛ увоз - извоз с.Муртино, Струмица 

му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 

електроцентрала ФЕЦ “АГ БМ”.  
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2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 

1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-119/19  

21 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

  

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и услуги АГ & 

БМ ДООЕЛ увоз - извоз с.Муртино, Струмица со се-

диште на ул. Населено место без уличен систем бр. 193 

Муртино, Струмица, Република Северна Македонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 21 октомври 

2019 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 21 октомври 

2054 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-392-2019 

 

6. Единствен матичен број: 6002668 

 

7. Единствен даночен број: 4027005144949 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “АГ БМ” со локација на 

објекти на КП бр. 2342/1, КП бр. 2342/21, КП бр. 

2342/23, и КП бр. 2342/24, КО Муртино вон г.р., оп-

штина Струмица. 

 

9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “АГ БМ”, со технички 

карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е соста-

вен дел на оваа лиценца. 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  

- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во електродистрибутивниот 

систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ниот систем, операторот на пазарот на електрична 

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 

електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до операторот на електродистрибутивниот систем, во 

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-

на енергија, како и согласно правилниците и другите 

прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија врз основа на Законот за енерге-

тика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, во целокупната доку-

ментација која што се однесува на вршењето на енер-

гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 

согласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 
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11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

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

сува на соодветната година, 

6) 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. 

 

12. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија.  

 

13. 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 и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

ва писмен извештај за движењето на сите параметри 

кои што го определуваат квалитетот на произведената 

електрична енергија во определен временски период. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 

 

15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2  

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ “АГ 

БМ”, 

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 132,84 kW, 

3. општи податоци:  

- година на почеток на градба: 2019 година 

- година на завршеток на градба: 2019 година 

- година на почеток на работа: 2019 година  

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 

4. податоци за опрема:  

- број на фотоволтаични модули: 492 

- тип на фотоволтаични модули: поликристален си-

лициум 

- производител на фотоволтаични модули: 

PiKCELL GROUP PiK270P(60) 

- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 270 WP 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
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- FRONIUS ECO 27 kW 3 ph – 4 парчиња, 37 800 

Wp 

- производител на инвертор: FRONIUS, Австрија 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  

- FRONIUS SYMO 8.2 kW 3 ph – 1 парче, 17 400 Wp 

- производител на инвертор: FRONIUS, Австрија 

1) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.710 

kWh/m2 

2) очекувано производство на електрична енергија: 

183.000 kWh 

__________ 

3447. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 7 и 

член 29 став (1), од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, на седница-

та одржана на 22 октомври 2019 година, донесе 

 

ТАРИФЕН СИСТЕМ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФЕН 

СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА 

ЕНЕРГИЈА 

 

Член 1 

(1) Во Тарифниот систем за продажба на топлинска 

енергија („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.65/19), во член 2 став (1) точката 3) се ме-

нува и гласи:  

„категорија на потрошувачи домаќинство“ се пот-

рошувачи што набавуваат топлинска енергија за потре-

бите во домаќинството,односно потрошувачи кои топ-

линската енергија ја користат за греење на станбениот 

простор наменет исклучиво за домување, како и потро-

шувачи кои топлинската енергија ја користат за греење 

на станбени објекти за посебни намени наменети за 

времено сместување на лица во социјален ризик сог-

ласно со прописите за социјална заштита, објекти за 

сместување на самци, работнички, воспитни и пензио-

нерски домови,  домови за згрижување на стари и изне-

моштени лица и домови за инвалиди и терапевтски 

групи, домови за згрижување на деца, народни кујни и 

верски објекти во кои не се врши стопанска дејност, но 

не и за потребите на комерцијалните дејности.“ 

(2) Во член 2 став (1) , точката 4) се менува и гласи:  

„категорија на потрошувачи образование“ се потро-

шувачи кои топлинската енергија ја користат за греење 

на просториите во основните и средните училишта, 

детски јасли и градинки.“ 

Член 2 

Член 3 се менува и гласи: 

 

Категории на потрошувачи 

 

Член 3 

(1) Потрошувачите се распределуваат во следниве 

категории на потрошувачи:  

1) домаќинства,  

2) образование, и 

3) останати.  

(2) Во категоријата на потрошувачи „домаќинства“ 

се опфатени следните потрошувачи:  

1) потрошувачи кои топлинската енергија ја корис-

тат за греење на станбениот простор наменет исклучи-

во за домување, 

2) станбени објекти за посебни намени наменети за 

времено сместување на лица во социјален ризик сог-

ласно со прописите за социјална заштита, како и објек-

ти за сместување на самци, 

3) работнички, воспитни и пензионерски домови, 

како и домови за згрижување на стари и изнемоштени 

лица и домови за инвалиди и терапевтски групи,  

4) домови за згрижување на деца и народни кујни,  

5) верски објекти во кои не се врши стопанска деј-

ност. 

(3) Во категоријата на потрошувачи „образование“ 

се потрошувачи кои топлинската енергија ја користат 

за греење на просториите во основните и средните учи-

лишта, детски јасли и градинки. 

(4) Во категоријата на потрошувачи останати се си-

те останати потрошувачи кои не припаѓаат на катего-

ријата домаќинства и категоријата образование.  

(5) Релативниот однос на тарифните ставови помеѓу 

категориите на потрошувачи се утврдува да изнесува:  

 

Домаќинства: Образование : Останати = 1,0 : 1,0 : 

1,4 

 

Член 4 

Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на 

објавување во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“.  

 

Бр. 0-3272/1  

22 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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