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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2131.

Врз основа на членот  129 став 2, а во врска со ставот 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на Република Македонија” број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

МАКЕДОНСКА  РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

I. На доц. д-р Даниела Блажевска и престанува мандатот на член на Советот на Јавното претпријатие Маке-
донска  радио-телевизија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

      Бр.07–2584/1                                               Претседател
26 јуни 2013 година                                                   на Собранието на Република
          Скопје                                                Македонија,

                                                Трајко Вељаноски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2132.

Врз основа на член 17-а, од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 
35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4.6.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на Општина Велес се дава на трајно 

користење недвижна ствар, без надоместок,  запишана 
во ИЛ бр. 27987, за КО Велес, ул.„Благој Ѓорев“ бр. 32, 
сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на 
зграда-1,намена на зграда-509,влез-1, кат-1,внатрешна 
површина-47 м2;

- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на 
зграда-1,намена на зграда-511,влез-1, кат-ПО,внатреш-
на површина-53 м2;

- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на 
зграда-1,намена на зграда-511,влез-1, кат-МА,внатреш-
на површина-37 м2;

- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на 
зграда-1,намена на зграда-547,влез-1, кат-ПР,внатреш-
на површина-201 м2;

- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на 
зграда-1,намена на зграда-547,влез-1, кат-1,внатрешна 
површина-123 м2;

- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на 
зграда-1,намена на зграда-547,влез-1, кат-МА,внатреш-
на површина-38 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-3178/1 Заменик на претседателот
4 јуни 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2133.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4.6.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К A
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Центар за 

управување со кризи му престанува правото на користе-
ње на движните ствари, 2000 (две илјади) парчиња ќе-
биња.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за труд и социјална политика.

Член 3
Директорот на Центарот за управување со кризи 

склучува договор со министерот за труд и социјална по-
литика. за правата и обврските за движните ствари од 
член 1 на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-3235/1 Заменик на претседателот
4 јуни 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2134.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
11.6.2013 година, донeсe 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за одбрана му престанува користењето на нед-
вижна ствар - деловен простор лоциран на ул. „Енгелсо-
ва“ бр.2 во Велес, кој се наоѓа на Катастарска парцела 
бр.1520, влез 1 подрум со површина од 51 м2 и влез 1 
приземје со површина од 116 м2,  запишан во Имотен 
лист бр.28892 за  Катастарска општина Велес, сопстве-
ност на Република Македонија.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-4173/1 Заменик на претседателот
11 јуни 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА

2135.
Врз основа на член 422 алинеја 1 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.54/07, 86/08, 98/08, 
64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12) министерот за обра-
зование и наука во согласност со министерот за вна-
трешни работи, донесе
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П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА 
АВТОШКОЛИТЕ, НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРО-
ГРАМА ЗА ОБУКА, СТРУЧНИОТ КАДАР, ОПРЕ-
МАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ, КА-
КО И ЕВИДЕНЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВО-
ДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА 

КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите, 

начинот на работа на автошколите, наставниот план и 
програма за обука, стручниот кадар, опремата со која 
треба да располагаат, како и евиденциите што треба да 
ги водат автошколите за оспособување на кандидати за 
возачи.

II. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН НА РАБОТА НА АВТОШ-
КОЛИТЕ, СТРУЧНИОТ КАДАР И ОПРЕМАТА СО 

КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ

Член 2
Од страна на автошколата за оспособување на кан-

дидатите за возачи  се обезбедува:
1. просторија опремена за изведување на теоретска 

настава;
2. простор уреден за прием на кандидати за возачи 

и за работа на стручниот раководител на автошколата;
3. наставни средства, помагала и информатичка 

опрема за спроведување на наставната програма;
4. сообраќаен автодром (полигон);
5. возила на моторен погон и
6. стручен кадар.

1. Просторија опремена за изведување на теоретска 
настава

Член 3
Просторијата за изведување на теоретската настава 

(во натамошниот текст: училница) е опремена на начин 
што обезбедува услови за изведување на теоретска на-
става и спроведување на пробниот тест најмалку за 12 
кандидати. Училницата е опремена со најмалку шест 
клупи и 12 столчиња, една работна маса, една училиш-
на табла и училишен прибор, техничкo - информатичка 
опрема според нормативот за опремување на училишен 
кабинет за сообраќајно образование и воспитание со 
можност за истакнување на цртежи и прикажување на 
филмови и анимации, а од аспект на површината, опре-
меноста, греењето, вентилацијата, осветлувањето и са-
нитарниот чвор, училницата ги исполнува критериуми-
те согласно прописите од областа на образованието и 
воспитанието. 

2. Простор за прием на кандидати за возачи и за ра-
бота на стручниот раководител на автошколата

Член 4
Просторот за прием на кандидати за возачи и за ра-

бота на стручниот раководител на автошколата е уре-
ден и обезбедува услови за менаџирање со работата на 
автошколата.

Просторот од став 1 на овој член ги исполнува стан-
дардите согласно прописите за општите мерки за без-
бедност и здравје при работа за работни и помошни 
простории и простори.

3. Наставни средства, помагала и информатичка 
опрема за спроведување на наставната програма

Член 5
За спроведување на наставната програма, од страна 

на автошколата се обезбедува:
1. шеми на сообраќајни знаци, ознаки на коловозот 

и знаци кои во сообраќајот ги дава униформиран поли-
циски службеник;

2. шеми, цртежи, фотографии и други помагала за 
објаснување на правилата на сообраќајот (престигнува-
ње, првенство на минување, промена на правецот на 
движење, престројување, запирање и паркирање, сопи-
рен пат при разни брзини и сл.), сообраќајни ситуации 
и елементи на патот, кои може да бидат и во електрон-
ска форма;

3. модели или шеми на уредите на моторните вози-
ла што се од значење за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата (уреди за управување, уреди за сопирање, 
уреди за давање светлосни знаци и за осветлување на 
патот и на возилото и за означување на возилото, пре-
сек на пневматик и сл.), кои може да бидат и во еле-
ктронска форма;

4. комплет опрема на возилата од соодветната кате-
горија;

5. пресек, модел на дизел мотор или цртеж (со пре-
сек) на дизел мотор за моторни возила од „Ц“ и „Д“ ка-
тегорија и „Ц1“ и „Д1“ поткатегорија;

6. шеми, цртежи, фотографии, филмови, соодветна 
информатичка опрема (компјутери, проектор, уреди за 
видеопрезентација, телевизор, графоскоп и други тех-
нички уреди) за изведување на настава и

7. потребна стручна литература од областа на пропи-
сите за безбедноста на сообраќајот на патиштата (зако-
ни, правилници, учебници, прирачници, тест-вежби и 
списанија) за оспособување на кандидати за возачи и за 
стручно усовршување на возачи-инструктори.

4. Сообраќаен автодром (полигон)

Член 6
За почетното оспособување на кандидати за возачи 

на моторно возило или трактор, од страна на автошко-
лата се обезбедува сообраќаен автодром (полигон), кој 
се состои од една или повеќе површини кои претставу-
ваат целина, а не се јавни патишта и ги има следните со-
обраќајно-технички елементи:

1. пат со најмалку две сообраќајни ленти за движе-
ње на возила во спротивни насоки, во должина од нај-
малку 180 метри, а широчина од најмалку  пет метри и  

2. обележани сообраќајни површини за изведување 
на дејствија со возило што се предвидени во програма-
та за почетно оспособување на кандидати за возачи при 
практично управување со моторно возило или трактор, 
како и за полагање на возачкиот испит.

Сообраќајниот автодром (полигон) има соодветен 
сообраќаен приклучок со уличната, односно патната ин-
фраструктура согласно нормативите за градба на пати-
шта, а на видно место е истакната табла со димензии 
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160х100 см, на која е впишан бројот на одобрението за 
употреба издадено од страна на надлежното министерс-
тво, називот на правното или физичкото лице кое стопа-
нисува со истиот, како и назив на субјектите кои го ко-
ристат под закуп.

Сообраќајно техничките елементи на сообраќајниот 
автодром (полигон) ги исполнуваат стандардите соглас-
но техничките прописи за изградба на патиштата и се 
обележани и означени со вертикална и хоризонтална со-
обраќајна сигнализација (сообраќајни знаци и ознаки 
на патот), согласно прописите за сообраќајните знаци, 
опрема и сигнализација на патот.

Сообраќајно-техничките елементи на сообраќајните 
површини од ставот 3 на овој член се определени со 
Скица која е дадена во Прилог број 1, Прилог број 1.1, 
Прилог број 1.2, Прилог број 1.3  и е составен дел на 
овој правилник.

5. Возила на моторен погон

Член 7
Оспособувањето на кандидатите за возачи се врши 

со возила на моторен погон, и тоа:
1. за „А“ категорија со моторно возило од „А“ кате-

горија ;
 2.за „А1“ поткатегорија со моторно возило од „А1“ 

поткатегорија;
 3. за „Б“ категорија со моторно возило од „Б“ кате-

горија кое нема автоматски менувач (освен за лица со 
посебни потреби во зависност од видот и степенот на 
инвалидитетот, кој се докажува со посебен извештај на 
надлежна лекарска комисија);

 4. за „Б+Е“ категорија со група возила од „Б+Е“ ка-
тегорија;

 5. за „Ц1“ поткатегорија со моторно возило од 
„Ц1“ поткатегорија;

 6. за „Ц“ категорија со моторно возило од „Ц“ кате-
горија, (чија  вкупна маса надминува 7.500 килограми);

 7. за „Ц1+Е“ поткатегорија со група возила од 
„Ц1+Е“ поткатегорија;

 8. за „Ц+Е“ категорија со група возила од „Ц+Е“ ка-
тегорија;

 9. за „Д1“ поткатегоријата со моторно возило за 
превоз на лица од „Д1“ поткатегорија;

 10. за „Д“ категорија со моторно возило од „Д“ ка-
тегорија, во кое има вградено најмалку 30 седишта;

 11. за „Д1+Е“ поткатегорија со група возила од 
„Д1+Е“ поткатегорија;

 12. за „Д+Е“ категорија со група возила од „Д+Е“ 
категорија и

 13. за возачи на трактори, со трактор и приклучно 
возило, (со кабина, кој не е со гасеници и со носивост 
од најмалку 1.500 килограми).  

Член 8
Возилата на автошколата за оспособување на канди-

дати за возачи и за полагање на возачкиот испит покрај 
задолжителната опрема согласно закон, треба да бидат 
опремени и со:

1. внатрешно огледало за возилата од „Б“ категорија;

2. апарат за гаснење на пожар;
3. посебна ознака со натпис „Автошкола“ која ноќе 

и во услови на намалена видливост е осветлена. Ознака-
та е со димензии 75х15 см. и има сопствен извор на 
светлина. Се поставува на највисокиот дел на возилата 
од сите категории и поткатегории, освен на возилата од 
категоријата „А“ и поткатегоријата „А1“;

4. Сигурносен рефлектирачки елек во жолта боја со 
впишана латинска буква „L“ во бела боја со димензии 
15х9х3 cm,  на сина основа со димензии 25x25 cm за во-
зилата од категоријата „А“ и поткатегоријата „А1“ и

5. Уред за воспоставување аудио врска за возилата 
од категоријата „А“ и поткатегоријата „А1“.

 Посебна таблица со буквата „L“ на возилото со кое 
се врши практично оспособување на кандидатот за во-
зач се истакнува на предната и задната лева страна од 
возилото, освен на возилата од категоријата „А“ и по-
ткатегоријата „А1“ каде што се истакнува само една  
таблица на задната страна од возилото.

Член 9
Моторните возила за оспособување на кандидати 

од категоријата „Б“ се опремени со двојни ножни ко-
манди, технички исправни и регистрирани во Републи-
ка Македонија. 

Моторните возила за оспособување на кандидати за 
возачи од останатите категории и поткатегории, треба 
да се технички исправни и регистрирани.

Возилата од ставот 2 на овој член кои се користат 
под закуп може да бидат закупени само од една авто-
школа, на начин што едно исто возило не се користи за 
обука во две автошколи. 

Возилото од ставот 2 на овој член од категоријата 
„Ц“ и поткатегоријата „Ц1“ е опремено и со двојни 
ножни команди, а возила од другите категории и потка-
тегории не треба да поседуваат двојни ножни команди.

5.Стручен кадар

Член 10
Стручниот кадар во автошколата го сочинуваат: 

стручен раководител, најмалку еден предавач по настав-
на програма за сообраќајни правила и прописи (теорет-
ски дел) и најмалку двајца возачи-инструктори од кате-
горијата „Б“ за спроведување на наставната програма 
за управување со возило (практичен дел).  

Член 11
Од страна на стручниот раководител од член 10 од 

овој правилник се  планира и контролира наставниот 
процес во автошколата, се помага при спроведувањето 
на обуката со кандидатите за возачи, се води  евиденци-
ја (освен евиденциите од член 28 став 1 точките 3 и 6 
од овој правилник), се врши воведување во работата на 
новодојдените возачи-инструктори и предавачи соглас-
но наставната програма за сообраќајни правила и про-
писи (теоретски дел), се следи работата на автошкола-
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та, се надгледува работата на вработените, се анализи-
ра и следи работата на автошколите согласно законски-
те и подзаконските прописи. 

Во случај на објективна попреченост во извршува-
ње на своите работни задачи (боледување и годишен 
одмор) стручниот раководител се заменува од страна 
на лице кое е вработено во автошколата, кое ги испол-
нува условите за стручен раководител или лице кое ка-
ко возач инструктор има најмногу работно искуство, 
но не повеќе од 30 работни дена во текот на една кален-
дарска година.

Заради сложеноста и спецификата на работа, струч-
ниот раководител се ангажира од страна на автошкола-
та на определено или неопределено работно време со 
полно работно време, согласно закон.

Член 12
 Од страна на предавачот по наставна програма за 

сообраќајни правила и прописи (теоретски дел), покрај 
спроведувањето на предвидената настава согласно 
предвидената наставна програма наменета за кандида-
ти  за возачи на моторни возила за определени катего-
рии, се проверува дали кандидатот за возач поседува 
потребно знаење од правилата за сообраќајот на пати-
штата и сообраќајните знаци пред да отпочне со пра-
ктично оспособување и се водат евиденциите од член 
28 став 1 точките 3 и 6 од овој правилник. 

Во случај на објективна попреченост во извршува-
ње на своите работни задачи (боледување и годишен 
одмор), предавачот по наставна програма за сообраќај-
ни правила и прописи (теоретски дел) во автошколата 
се заменува од страна на лице кое е вработено во авто-
школата и ги исполнува условите за предавач утврдени 
со закон.

Заради сложеноста и спецификата на работа, преда-
вачот по наставна програма за сообраќајни правила и 
прописи (теоретски дел) се ангажира од страна на авто-
школата на определено или неопределено работно вре-
ме со полно или скратено работно време, но не помал-
ку од 20 часа неделно, согласно закон.

Член 13
Кандидати за возачи од определена категорија на во-

зила се оспособуваат од страна на возач-инструктор за 
спроведување на наставната програма од делот управу-
вање со возило (практичен дел), согласно дозволата за 
возач-инструктор и лиценцата за оспособување на кан-
дидати за возачи, на начин и постапка утврдени со за-
кон.

Заради сложеноста и спецификата на работа, воза-
чот-инструктор се ангажира од страна на автошколата 
на определено или неопределено работно време со пол-
но работно време, согласно закон.

III. НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА

Член 14
Наставниот план и програма за обука на кандидати-

те за возачи на моторни возила, возачи на мотоцикли и 
за возачи на трактори се состои од теоретски и практи-
чен дел.

Наставниот план и програма за обука на кандидати-
те за оспособување на кандидати за возачи за управува-
ње со работна машина, мотокултиватор, велосипед со 
помошен мотор и мопед, се состои само од теоретски 
дел.

1. Теоретски дел

Член 15
Теоретскиот дел на програмата за оспособување на 

кандидати за возачи на моторни возила се состои од 
изучување на сообраќајни знаци, правила и прописи, ка-
ко и хумано однесување и етика во сообраќајот.

Теоретскиот дел на програмата за оспособување на 
кандидати за возачи на трактори, работни машини, мо-
токултиватори и велосипед со помошен мотор и мопед 
ги опфаќа само прописите за безбедноста на сообраќа-
јот на патиштата што се однесуваат на правилата на со-
обраќајот на патиштата, сообраќајните знаци и нивното 
значење и знаците што ги даваат униформирани поли-
циски службеници при вршење на контрола и регулира-
ње на сообраќајот на патиштата, како и опасностите 
кои настануваат поради неправилно преземање на дејс-
твија во сообраќајот и основите на функционирањето 
на уредите на возилата на моторен погон значајни за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 16
За изведување на теоретскиот дел од програмата за 

оспособување на кандидати за возачи на возила на мо-
торен погон (моторни возила, мотоцикли, трактори и 
работни машини) за следниве категории, поткатегории 
и национални категории на возила се предвидуваат:

- за „А“ категорија -16  наставни часа;
- за „Б“ категорија - 20 наставни часа;
- за „Ц“ категорија - десет наставни часа;
- за „Д“ категорија - десет наставни часа;
- за „Б+Е“ категорија - четири наставни часа;
- за „Ц+Е“ категорија - четири наставни часа;
- за „Д+Е“ категорија - четири наставни часа;
- за „А1“ поткатегорија -16   наставни часа;
- за „Ц1“ поткатегорија - 10 наставни часа;
- за „Д1“ поткатегорија - 10 наставни часа;
- за „Ц1+Е“ поткатегорија - четири наставни часа; 
- за „Д1+Е“ поткатегорија - четири наставни часа;
- за „Ф“ национална категорија -12 наставни часа;
- за „М“ национална категорија -12 наставни часа и
- за „Г“  национална категорија -12 наставни часа.
На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од 
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„А“ категорија и „А1“ поткатегорија за оспособување за 
„Б“ категоријa се предвидуваат четири наставни часа.

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола 
од националните категории „Ф“, „Г“ и „М“, за оспосо-
бување за „Б“ категорија се предвидуваат осум настав-
ни часа.

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од 
„Б“ категорија,за оспособување за „А“ категорија и „А1“ 
поткатегорија се предвидуваат четири наставни часа.

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола 
од „Ц1“, „Д1“, „Ц1+Е“, „Д1+Е“ поткатегории, за оспо-
собување за „Ц“, „Д“,„Ц+Е“ и „Д+Е“ категории се пред-
видуваат четири наставни часа.

Член 17
Наставниот час од теоретскиот дел на програмата 

трае 45 минути и во еден ден кандидатот за возач може 
да реализира најмногу четири наставни часа.

Член 18
Проверката на кандидатите за возачи од познавање-

то на правилата на сообраќајот на патиштата и сообра-
ќајните знаци се врши со писмено тестирање на прет-
ходно изготвен пробен тест.

Тестирањето од став 1 на овој член го спроведува 
предавач вработен во автошколата по претходно одржа-
на теоретска настава.

Пробниот тест за проверка на знаењата содржи пра-
шања кои се вреднуваат со бодови во зависност од со-
држината на прашањето.

Кандидатот за возач го поседува потребното знаење 
ако во одговорот на пробниот тест постигне најмалку 
85% од вкупниот број бодови.

Содржината на тестот од став 3 на овој член не мо-
же да биде идентична со содржината на тестот за пола-
гање на возачки испит.

Тестовите со кои е извршена проверката се чуваат 
во автошколата најмалку три години, од денот на тести-
рањето.

2. Практичен дел

Член 19
Практичниот дел на програмата за оспособување на 

кандидатите за возачи на моторни возила, мотоцикли и 
трактори се однесува на изведување на дејствија со мо-
торно возило, мотоцикл или трактор што се од значење 
за успешно и безбедно управување во согласност со 
правилата на сообраќајот и условите на патот и во соо-
браќајот, како и за совладување на техниката и вешти-
ната за управување со возилото.

Член 20
Наставниот час за практично оспособување изнесу-

ва 45 минути и во текот на еден ден кандидатот може 
да се оспособува најмногу два наставни часа.

Член 21

Изведувањето на наставата од практичниот дел на 
програмата за оспособување на кандидати за возачи на 
моторни возила, мотоцикли и за возачи на трактори се 
врши со почетно оспособување на сообраќаен авто-
дром (полигон), а потоа оспособувањето продолжува 
на јавен пат надвор од населено место и на јавен пат во 
населено место, во денски и ноќни услови.

Вкупниот број на наставни часови за практично ос-
пособување на кандидати за возачи, изнесува:

- за „А“ категорија –16  наставни часа;
- за „Б“ категорија – 36 наставни часа;
- за „Б“ категорија (постар малолетник) – 47 настав-

ни часа;  
- за „Ц“ категорија – 20 наставни часа;
- за „Д“ категорија – 16 наставни часа;
- за „Б+Е“ категорија – осум наставни часа;
- за „Ц+Е“ категорија – осум наставни часа;
- за „Д+Е“ категорија – осум наставни часа;
- за „А1“ поткатегорија –16   наставни часа;
- за „Ц1“ поткатегорија – 20 наставни часа;
- за „Д1“ поткатегорија – 16 наставни часа;
- за „Ц1+Е“ поткатегорија – осум наставни часа; 
- за „Д1+Е“ поткатегорија – осум наставни часа и
- за „Ф“ национална категорија –12 наставни часа.
Во случаите од ставот 2 на овој член, бројот на на-

ставните часови на возачот на кого му е издадена возач-
ка дозвола за следниве поткатегории, изнесува:

- „Ц1“ поткатегорија и се оспособува за „Ц“ катего-
рија - четири наставни часа;

- „Д1“ поткатегорија и се оспособува за „Д“ катего-
рија - четири наставни часа;

- „Ц1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Ц+Е“ 
категорија - четири наставни часа;

- „Д1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Д+Е“ ка-
тегорија - четири наставни часа и

-  „Ф“ национална категорија и се оспособува за „Б“ 
категорија - 24 наставни часа.

Член 22
Почетното оспособување на сообраќајниот авто-

дром (полигон) изнесува за:
- „А“ категорија – четири наставни часа;
- „А1“ поткатегорија – четири наставни часа;
- „Б“ категорија – шест наставни часа:
- „Ц“ категорија – четири наставни часа;
- „Ц1“ поткатегорија – четири наставни часа;
- „Д“ категорија – четири наставни часа;
- „Д1“ поткатегорија – четири наставни часа;
- „Ф“ национална категорија – два наставни часа.
Почетното оспособување на сообраќајниот авто-

дром (полигон) за постар малолетник за „Б“ категорија 
изнесува осум наставни часа.

Почетното оспособување на сообраќајниот авто-
дром (полигон) за „Б“ категорија доколку кандидатот 
поседува „Ф“ национална категорија изнесува четири 
наставни часа.

Член 23
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Бројот на наставните часови од практичниот дел од 
програмата за оспособување на јавен пат надвор од на-
селено место и во населено место, дење, за следниве ка-
тегории, поткатегории и национални категории, изнесу-
ва:

- „А“ категорија – десет наставни часа;
- „Б“ категорија – 28 наставни часа;
- „Ц“ категорија – 14 наставни часа;
- „Д“ категорија – десет наставни часа;
- „Б+Е“ категорија – шест наставни часа;
- „Ц+Е“ категорија – шест  наставни часа;
- „Д+Е“ категорија – шест наставни часа;
- „А1“ поткатегорија – десет наставни часа;
- „Ц1“ поткатегорија – 14 наставни часа;
- „Д1“ поткатегорија – десет наставни часа;
- „Ц1+Е“ поткатегорија – шест наставни часа;
- „Д1+Е“ категорија – шест наставни часа и
- „Ф“ национална категорија – осум наставни часа.
„Бројот на наставните часови од практичниот дел од 

програмата за оспособување на јавен пат надвор од насе-
лено место и во населено место, дење, за постар малолет-
ник за „Б“ категорија изнесува 35 наставни часа.

Во случаите од ставот 1 на овој член, бројот на на-
ставните часови на возачот на кого му е издадена возач-
ка дозвола за следниве поткатегории и националната 
„Ф“ категорија, изнесува:

- „Ц1“ поткатегорија и се оспособува за „Ц“ катего-
рија - четири наставни часа;

- „Д1“ поткатегорија и се оспособува за „Д“ катего-
рија - четири наставни часа;

- „Ц1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Ц+Е“ 
категорија - четири наставни часа;

- „Д1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Д+Е“ ка-
тегорија - четири наставни часа и

- „Ф“ национална категорија и се оспособува за „Б“ 
категорија - 20 наставни часа.

             
Член 24

  Бројот на наставните часови од практичниот дел 
од програмата за оспособување на јавен пат надвор од 
населено место и во населено место, ноќе, за сите кате-
гории и поткатегории изнесува два  наставни часа.

Бројот на наставните часови од практичниот дел 
од програмата за оспособување на јавен пат надвор од 
населено место и во населено место, ноќе, за постар 
малолетник за „Б“ категорија изнесува четири настав-
ни часа.

Член 25
Наставниот план и програма за оспособување на 

кандидати за возачи на мотоцикли, за оспособување на 
кандидати за возачи на моторни возила од сите катего-
рии и поткатегории и за оспособување на кандидати за 
возачи на трактор и за возачи на работни машини, мото-
култиватор и велосипед со помошен мотор и мопед се 
дадени во Прилог број 2 и Прилог бр. 2.1 кои се соста-
вен дел на овој правилник.

IV. ЕВИДЕНЦИИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ 
АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ

Член 26
Од страна на автошколата се водат евиденција за ор-

ганизирањето и спроведувањето на обуката со кандида-
ти за возачи, рачно и електронски.

По исклучок од ставот 1 на овој член,  евиденциите 
од член 28 став 1 точките 4 и 5 се водат рачно, освен де-
лот „забелешка“ од мислењето на инструкторот кој се 
води рачно и електронски.

                   
Член 27

За водење на евиденциите од член 28 на овој пра-
вилник на електронски начин, автошколата поседува 
информатичка опрема и софтверска веб апликација со 
заштита, која овозможува воспоставување и водење на 
единствена база на податоци за спроведување на обука-
та со кандидати за возачи, документација, , како и ин-
форматичка опрема која овозможува електронско повр-
зување со други субјекти.

Член 28
За оспособување на кандидатите за возачи од стра-

на на автошколата се водат следните евиденции:
1. Матична книга за евидентирање на кандидати за 

оспособување на возачи во кои се запишува: реден 
број, лично име и презиме, име на еден од родителите, 
датум и место на раѓање, живеалиште односно престо-
јувалиште, адреса на станот, категорија за која се оспо-
собува, број, место и датум на издавање на уверение за 
здравствена и психофизичка способност за управување 
со моторно возило,  делот од програмата за кој се врши 
оспособувањето (теоретски и практичен), број на одр-
жани наставни часови, време за кое кандидатот е оспо-
собен, дата на извршена проверка од познавање на пра-
вилата на сообраќајот на патиштата и сообраќајните 
знаци (пробен тест), датум на издадена потврда за оспо-
собување, податоци за успехот на кандидатот на возач-
киот испит, име и презиме на инструкторот што го ос-
пособува и забелешка;

2. Евиденција за дополнително оспособување на 
кандидати за возачи од практичен дел во кој се запишу-
ва: реден број, лично име и презиме, име на еден од ро-
дителите, датум и место на раѓање, живеалиште, однос-
но престојувалиште, адреса на станот, категорија за ко-
ја се оспособува, делот од програмата за која се врши 
оспособувањето, број на одржани наставни часови, вре-
ме за кое се одржани часовите, име и презиме на ин-
структорот и забелешка;

3. Дневник за евидентирање на изведениот теорет-
ски дел на програмата за оспособување на кандидатите 
за возачи во кој се запишува: број под кој е запишан во 
матичната книга, датум и час на одржаната настава, ка-
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тегорија за која се оспособува, наставен предмет што 
се предава и наставната единица, потпис на наставни-
кот и име и презиме на кандидатите што ја посетувале 
наставата со своерачен потпис;

4. Картон за евидентирање за оспособување на кан-
дидатите за возачи од практичниот дел на програмата 
за оспособување на кандидатите за возачи во кој се за-
пишува: називот на автошколата, име и презиме на 
кандидатот и инструкторот, бројот под кој е запишан 
во матичната книга, категорија за која се оспособува, 
видот и регистарскиот број на возилото и податоци за 
траењето на оспособувањето на кандидатот, со опис 
на работата и своерачен потпис на возачот инстру-
ктор и кандидатот за возач како и мислење на возачот 
инструктор за подготвеноста на кандидатот за возач 
со забелешка: е подготвен, не е подготвен и потребно 
е дополнително оспособување од одредена наставна 
содржина;

5. Картон за евидентирање за дополнително оспосо-
бување на кандидати за возачи од практичен дел кој ги 
содржи истите податоци предвидени во точка 4 на овој 
член; 

6. Евиденција за извршена проверка на знаењето на 
кандидатот за возач од областа на познавање на прави-
лата во сообраќајот на патиштата и сообраќајните зна-
ци, во кој се запишува: реден број, лично име и прези-
ме, име на еден од родителите, датум и место на раѓа-
ње, живеалиште односно престојувалиште, адреса на 
станот, категорија за која се оспособува („А1“ поткате-
горија, „А“ категорија, „Б“ категорија, „Б“ категорија 
за постар малолетник и „Ф“ национална категорија), да-
та на извршена проверка, број на пробниот тест, по кој 
пат полага кандидатот, успех на кандидатот и име и 
презиме на лицето кое ја извршило проверката и забеле-
шка; 

7. Дневна евиденција за работа на возачите инстру-
ктори со евиденција за посебните таблици за означува-
ње на возилото за оспособување на кандидати за воза-
чи, во која се запишува: реден број, датум и време на 
оспособување, име и презиме на кандидатот за возач и 
број под кој е запишан во матичната книга со категори-
ја за која се оспособува, број на „L“ табличките, датум 
и време на задолжување и враќање на табличките во 
автошколата, име и презиме на одговорно лице во авто-
школата кое ги издава, име и презиме на возачот ин-
структор кој е задолжен со истите таблички (според 
евиденцијата на надлежното министерство), своерачен 
потпис и забелешка.

Во случаите кога практичниот дел од наставата се 
изведува во попладневните часови или обуката се врши 
во ноќни услови и во случај на отсуство на стручниот 
раководител, возачот-инструктор сам ги задолжува и 
раздолжува таблиците во автошколата, по претходно 
одобрување од стручниот раководител и евидентирање 
на потребните податоци во евиденцијата од став 1 точ-
ка 7 на овој член.

Член 29
По престанокот на работа на автошколата, евиден-

цијата од членот 28 став 1 точка 1 од овој правилник се 
предава во Министерството за внатрешни работи за 
што се издава потврда.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член, се чува како 
документ од трајна вредност, во писмена и електронска 
форма, согласно прописите за канцелариско и архивско 
работење.

По престанокот на работата на автошколата, посеб-
ните таблички за означување на возилото за оспособу-
вање на кандидати за возачи од член 8 став 2 од овој 
правилник се предаваат во Министерството за внатреш-
ни работи за што се издава потврда.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 
ОДРЕДБИ

Член 30
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за критериумите, на-
чинот на работа на автошколите, наставниот план и 
програма за обука, стручниот кадар, опремата со која 
треба да располагаат, како и евиденциите што треба да 
ги водат автошколите за оспособување на кандидати за 
возачи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.164/10), освен одребата од член 6 став 2 точка 1, ко-
ја ќе продолжи да се применува до денот на отпочнува-
ње на примената на одредбите од член 6 став 1 точка 1 
од овој правилник, и одредбите од член 6 став 1, став 2 
точка 2, ставовите 3 и 4, кои ќе продолжат да се приме-
нуваат до 14 oктомври 2013 година.

Член 31
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, освен одредбата од член 6 став 1 точка 
1 од овој правилник, која ќе отпочне да се применува 
една година од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, и одредбите од член 6 став 1 точка 2, ставо-
вите 2, 3 и 4, кои ќе отпочнат да се применуваат од 15 
oктомври 2013 година.

Бр. 19-8318/5 Министер
20 јуни 2013 година за образование и наука,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.

Бр. 121-38232/1 Министер
14 јуни 2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2136.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 
135/2011 и бр.13/2013), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија, постапувајќи по Бара-
њето на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КД Фондови  АД Скопје од 6.6.2013 година, 
на седницата одржана на ден 20.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО 

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КД Фондови  АД Скопје се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда - четврта емисија на 20.000 обични ак-
ции во вкупна вредност од 200.000 евра, односно 
12.326.500 денари според средниот курс на Народната 
Банка на Република Македонија објавен на денот пред 
донесување на Одлуката бр. 03-107/07 од 30.4.2013 го-
дина за зголемување на основната главнина со влогови, 
со издавање на нови акции од четврта емисија по пат 
на приватна понуда. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 03-107/07 од 
30.4.2013 година за зголемување на основната главни-
на со влогови, со издавање на нови акции од четврта 
емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собра-
нието на акционери на Друштвото.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акци-
ите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

УП 1 Број 07-34 Комисија за хартии од вредност
20 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2137.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13), како и член 31 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13),  по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за  изградба и 
оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на лиценца за производство на еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 го-
дина, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за  изградба и оперирање со хидро-

централи ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ 
„Патишка река“ со реф. бр. 146.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа ло-
цирана на  КП бр. 137/2,4,5; КП бр. 1030/2,3; КП бр. 
435/4,5,6,7,9; КП бр. 795/4,5; КП бр. 1006/3; КП бр. 
1009/3; KП бр.1010/5,6, КП бр.1026/2,3; КП бр. 
1027/2,3; КП бр. 1032/2 КО Патишка Река, ИЛ бр. 314 
Општина Сопиште.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако ин-
веститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен 
во Одобрението за градење, ќе достави извештај за из-
вршен 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 донесува-
њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 07-55/13
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за  изградба и оперирање со хидроцен-

трали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Коста Шахов бр. 12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 136.01.1/13



 Стр. 36 - Бр. 90                                                                                           27 јуни 2013

4. Број на деловниот субјект – 6281370

5. Единствен даночен број – 40430007005793

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 носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Патишка Ре-
ка“ со реф. бр. 146 на КП бр. 137/2,4,5; КП бр. 1030/2,3; 
КП бр. 435/4,5,6,7,9; КП бр. 795/4,5; КП бр. 1006/3; КП 
бр. 1009/3; KП бр.1010/5,6, КП бр.1026/2,3; КП бр. 
1027/2,3; КП бр. 1032/2 КО Патишка Река, ИЛ бр. 314 
Општина Сопиште.

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокуп-
ната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја 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 енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

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

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елект-
рична енергија.

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила.
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15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција

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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

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

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната годи-

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

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, 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 криз-

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

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

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

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

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталации-
те, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.
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22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот 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 еле-
ктрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.
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2138.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13), како и член 31 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13),  по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за  изградба и 
оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на лиценца за производство на еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 го-
дина, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за  изградба и оперирање со хидро-

централи ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „ 
Галичка река 3“ со реф. бр. 33.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа ло-
цирана на  КП бр. 580, КП бр. 581,КП бр. 45 и КП бр. 
46/1 ИЛ бр. 113; КО Јанче Општина Маврово и Ростуше.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако ин-
веститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен 
во Одобрението за градење, ќе достави извештај за из-
вршен 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 донесува-
њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 07-56/13
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за  изградба и оперирање со хидроцен-

трали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Коста Шахов“ бр.12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 
3. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 135.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6281370

5. Единствен даночен број – 40430007005793

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 носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Галичка Река 
3“ со реф. бр. 33 на КП бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 45 и 
КП бр. 46/1 ИЛ бр. 113; КО Јанче Општина Маврово и 
Ростуше. 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокуп-
ната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја до точката на прием во системот за дистрибуција на 
електрична енергија;
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- 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 енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

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

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на паза-
рот на електрична енергија, снабдувачот со електрична 
енергија  односно снабдувачот со електрична енергија 
во краен случај како и носителот на лиценца за вршење 
на енергетска дејност дистрибуција на електрична енер-
гија, сите потребни податоци и информации кои се неоп-
ходни за извршувањето на нивните обврски од лиценци-
те, во согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција

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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

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

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната годи-

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

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, 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 криз-

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

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија.
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19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталации-
те, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот 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 еле-
ктрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комиси-
ја за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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2139.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13), како и член 31 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13),  по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за  изградба и 
оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на лиценца за производство на еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 го-
дина, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за  изградба и оперирање со хидро-

централи ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ 
„Брајчино 2“ со реф. бр. 376.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа ло-
цирана на  КП бр. 1448/3,4;1449/4,5,6 со ИЛ бр.201, КП 
бр. 1065/2 со ИЛ бр.523, КП бр. 1164/3 со ИЛ бр.528, 
КО Брајчино, Општина Брајчино.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако ин-
веститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен 
во Одобрението за градење, ќе достави извештај за из-
вршен 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 донесува-
њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 07-57/13
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за  изградба и оперирање со хидроцен-

трали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 134.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6281370

5. Единствен даночен број – 40430007005793

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 носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Брајчино 2“ 
со реф. бр. 376 на КП бр. 1448/3,4;1449/4,5,6 со ИЛ 
бр.201, КП бр. 1065/2 со ИЛ бр.523, КП бр. 1164/3 со 
ИЛ бр.528, КО Брајчино, Општина Брајчино.

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична 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;
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- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокуп-
ната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја 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 енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

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

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположливо-
ст до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функ¬ци¬о¬ни¬ра¬ње 
на производните капацитети кои се вклучени во проце-
сот на производство на електрична енергија, носителот 
на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправ-
на и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-

ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција

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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

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

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
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3. преземени мерки во текот на претходната годи-
на за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се вр-
ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, 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 криз-

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

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

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

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

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши посто-
јан мониторинг на параметрите кои го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија и 
по барање на Регулаторната комисија за енергетика, 
да доставува писмен извештај за движењето на сите 
параметри кои што го определуваат квалитетот на 
произведената електрична енергија во определен вре-
менски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.
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2140.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13), како и член 31 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13),  по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за  изградба и 
оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на лиценца за производство на еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 го-
дина, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за  изградба и оперирање со хидро-

централи ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ 
„Градечка река“ со реф. бр. 350.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа ло-
цирана на  КП бр. 1/3 од ИЛ бр. 352, КП бр. 8/2; 58/1; 
197/2,3,5; 9/2; 57/1; 59/2,3; од ИЛ бр. 1036; КП бр. 60/3 
со ИЛ бр. 1038; КП 61/2,3,4,5; 
97/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 со ИЛ бр. 357; КП бр. 
197/2,3,5, КП 198/3,16 со ИЛ бр. 354 КО Градец, Оп-
штина Виница.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако ин-
веститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен 
во Одобрението за градење, ќе достави извештај за из-
вршен 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 донесува-
њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 07-58/13
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за  изградба и оперирање со хидроцен-

трали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Коста Шахов“ бр.12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 133.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6281370

5. Единствен даночен број – 40430007005793

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 носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Градечка Ре-
ка“ со реф. бр. 350 на КП бр. 1/3 од ИЛ бр. 352, КП бр. 
8/2; 58/1; 197/2,3,5; 9/2; 57/1; 59/2,3; од ИЛ бр. 1036; 
КП бр. 60/3 со ИЛ бр. 1038; КП 61/2,3,4,5; 
97/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 со ИЛ бр. 357; КП бр. 
197/2,3,5, КП 198/3,16 со ИЛ бр. 354 КО Градец, Оп-
штина Виница.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користење 
на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокуп-
ната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја 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;
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- го достави Договорот за откуп на електрична енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

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

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција

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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

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

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната годи-

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

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, 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 криз-

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

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
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- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лациите, како и на средствата и опремата потребни за вр-
шење на енергетската дејност, во согласност со Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот 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 еле-
ктрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.
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2141.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од За-
конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 26.6.2013 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 проектирање и инженеринг 

ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, со седиште на ул. „Панко Брашнаров“ бр. 4, Скопје, 
му се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија во мала хидроеле-
ктрана МХЕ „ЗЕЛЕН ГРАД“ со реф. бр. 371.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за 
вршење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на електрич-
на 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 објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-71/13
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО 

ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
„Панко Брашнаров“ бр. 4, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
26.6.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
26.6.2048 година
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ – 129.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 5711606

7. Единствен даночен број – 40430002463823

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

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „ЗЕЛЕН 
ГРАД“ со реф. бр. 371 на КП 1221/3, ИЛ 70, КО Јами-
ште, Општина Пробиштип.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокуп-
ната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја 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 енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

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

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елект-
рична енергија.
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13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција

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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 

1. обемот на производство на електрична енергија 
во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната годи-

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

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, 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 криз-

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

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

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

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

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.



27 јуни 2013 Бр. 90 - Стр. 51

20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталации-
те, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши посто-
јан мониторинг на параметрите кои го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија и 
по барање на Регулаторната комисија за енергетика, 
да доставува писмен извештај за движењето на сите 
параметри кои што го определуваат квалитетот на про-
изведената електрична енергија во определен времен-
ски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.
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2142.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство на електрична енер-
гија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за изда-
вање на лиценца за производство на електрична енерги-
ја, на седницата одржана на 26.6.2013 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 ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, 
му се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија во мала хидроеле-
ктрана МХЕ „Брестјанска “ со реф. Бр.138

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за 
вршење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на електрич-
на 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 објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-258/12
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

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

ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане 
Сандански бр. 113/12, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
26.6.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
26.6.2048 година
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 130.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6311792

7. Единствен даночен број – 4030008015431

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

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Брестјанска“ 
со реф. бр.138. КП. бр.830/2 ИЛ бр.130, КП 1011/2 со 
ИЛ бр.85 (машинска зграда) КО Глажња.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство на електрична енергија ЕМК ДОО-
ЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, (во понатамошниот 
текст: носител на лиценца) како и неговото учество на 
пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокуп-
ната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја 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 енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

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

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елект-
рична енергија.
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13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на паза-
рот на електрична енергија, снабдувачот со електрична 
енергија  односно снабдувачот со електрична енергија 
во краен случај како и носителот на лиценца за вршење 
на енергетска дејност дистрибуција на електрична енер-
гија, сите потребни податоци и информации кои се неоп-
ходни за извршувањето на нивните обврски од лиценци-
те, во согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција

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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

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

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-

изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната годи-

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

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, 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 криз-

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

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

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

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

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.
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20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталации-
те, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши посто-
јан мониторинг на параметрите кои го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија и 
по барање на Регулаторната комисија за енергетика, 
да доставува писмен извештај за движењето на сите 
параметри кои што го определуваат квалитетот на про-
изведената електрична енергија во определен времен-
ски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.
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2143.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), како и член 31 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство на електрична 
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
за издавање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, до-
несе

 
О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, 
му се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија во мала хидроеле-
ктрана МХЕ „  Мала река “ со реф. бр. 258.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа ло-
цирана на  КП бр. 1584/3 ИЛ бр.119 KП 2198/2 ИЛ 
бр.123 КО Базерник.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако ин-
веститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен 
во Одобрението за градење, ќе достави извештај за из-
вршен 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 донесува-
њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 07-259/12
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

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

ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, бул. Јане 
Сандански бр. 113/12, Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 131.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6311792

5. Единствен даночен број – 4030008015431

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 носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Мала река“ 
со реф. бр. 258 на КП бр. 1584/3 ИЛ бр.119 KП 2198/2 
ИЛ бр.123 КО Базерник. 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користење 
на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокуп-
ната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја 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 енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија;
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- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на паза-
рот на електрична енергија, снабдувачот со електрична 
енергија  односно снабдувачот со електрична енергија 
во краен случај како и носителот на лиценца за вршење 
на енергетска дејност дистрибуција на електрична енер-
гија, сите потребни податоци и информации кои се неоп-
ходни за извршувањето на нивните обврски од лиценци-
те, во согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија и Пазарните правила.

15. 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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

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

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната годи-

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

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, 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 криз-

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

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

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

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

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.
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20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталации-
те, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши посто-
јан мониторинг на параметрите кои го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија и 
по барање на Регулаторната комисија за енергетика, 
да доставува писмен извештај за движењето на сите 
параметри кои што го определуваат квалитетот на про-
изведената електрична енергија во определен времен-
ски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.
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2144.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), како и член 31 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство на електрична 
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
за издавање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, до-
несе

 
О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, 
му се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија во мала хидроеле-
ктрана МХЕ „  Големача“ со реф. бр. 259.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа ло-
цирана на  КП бр. 2420 со ИЛ бр. 376, (машинска згра-
да), КО Слоештица општина Демир Хисар.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако ин-
веститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен 
во Одобрението за градење, ќе достави извештај за из-
вршен 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 донесува-
њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 07-260/12
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

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

ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, бул. Јане 
Сандански бр. 113/12, Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 132.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6311792

5. Единствен даночен број – 4030008015431

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 носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Големача“ со 
реф. бр. 259 на КП бр. 2420 со ИЛ бр. 376, (машинска 
зграда) КО Слоештица општина Демир Хисар.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокуп-
ната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја 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 енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

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

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-
ја.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на паза-
рот на електрична енергија, снабдувачот со електрична 
енергија  односно снабдувачот со електрична енергија во 
краен случај како и носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, 
сите потребни податоци и информации кои се неопходни 
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија и Пазарните правила.

15. 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 изве-
штаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

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

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство 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 соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната годи-

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

ши енергетската дејност од надворешни влијанија и ха-
варии, 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 криз-

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

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти, 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

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

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

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.
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20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталации-
те, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно пропишаниот правилник за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши посто-
јан мониторинг на параметрите кои го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија и 
по барање на Регулаторната комисија за енергетика, 
да доставува писмен извештај за движењето на сите 
параметри кои што го определуваат квалитетот на про-
изведената електрична енергија во определен времен-
ски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.
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2145.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за ус-
лужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, за 
користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ 
ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Бел Камен“ 
бр.49 Кочани, му се одобрува користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произведена од фотона-
понската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТ-
РЕЈД“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/3, ГП 
бр. 6363/3, КО Соколарци, Општина Чешиново-Обле-
шево.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за услужни дејности 

ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. 
„Бел Камен“ бр.49 Кочани 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-36

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
„20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/3, ГП бр. 6363/3 
КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 77.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОКО-
ЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“, УП 1 бр. 08-71/12 од 
10.5.2012 година, односно во зависност од инсталирана-
та моќност на фотонапонската електроцентрала „СО-
КОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“ се одобрува користење 
на повластена тарифа од 30 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-101/13
25 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

2146.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ 
ДОО експорт - импорт Скопје, за користење на повла-
стена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 25.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Мраморец“ бр.14а, Карпош, Скопје, 
му се одобрува користење на повластена тарифа на еле-
ктрична енергија произведена од фотонапонската еле-
ктроцентрала „ФВС Свети Николе“, со инсталирана 
моќност од 49,68 kW и со локација на КП.бр.6294, м.в. 
Горни Ливади, КО Свети Николе, Општина Свети Ни-
коле.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - 
импорт Скопје, со седиште на ул. „Мраморец“ бр.14а, 
Карпош, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-43

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ФВС Свети Николе“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.6294, м.в. Горни Ливади, КО Свети Николе, Оп-
штина Свети Николе

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 
kW (216 панели со моќност на панел од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 79.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВС Све-
ти Николе“, УП1 бр.08-98/12 од 20.6.2012 година, од-
носно во зависност од инсталираната моќност на фото-
напонската електроцентрала „ФВС Свети Николе“ се 
одобрува користење на повластена тарифа од 30 
€¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

  
УП1 бр. 08-154/13

25 јуни 2013 година Претседател,
Скопје Димитар Петров, с.р.

_________
2147.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за ус-
лужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, за 
издавање на решение за стекнување на статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 25.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ 
ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Бел Камен“ 
бр.49 Кочани, му се издава решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛП-
РОМТРЕЈД“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со 
локација на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр. 
6363/3, ГП бр. 6363/3, КО Соколарци, Општина Чеши-
ново-Облешево.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за услужни дејности 

ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. 
„Бел Камен“ бр.49 Кочани 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-36

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
„20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/3, ГП бр. 6363/3 
КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 77.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.6.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-100/13
25 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

2148.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕ-
РИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 Коњарка“, со пла-
нирана моќност од 880 kW и со локација реф. бр. 235 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Коњарка со реф.бр. 
235, склучен помеѓу Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје-концесионер со бр.03-183 од 
19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-
дент со бр.12-2867/19 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ 
бр. 2/2-10, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-149

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „ ХЕЦ 235 Коњарка“

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 235 на водотекот на река Коњарка (КО 
Скочивир, Општина Новаци);

- планирана моќност на електроцентралата: 880 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Коњарка со реф.бр. 
235, склучен помеѓу Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-183 од 
19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-
дент со бр.12-2867/19 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.233.962 kWh
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- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: согласно договор за концесија за вода 
за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Ко-
њарка со реф.бр. 235, склучен помеѓу Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕ-
РИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје - конце-
сионер со бр.03-183 од 19.3.2012 година и Министерс-
тво за економија - концедент со бр.12-2867/19 од 
20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 Коњарка“, со 
планирана моќност од 880 kW и со локација реф. бр. 
235 (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Коњарка со 
реф.бр. 235, склучен помеѓу Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и 
др. ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со 
бр.03-183 од 19.3.2012 година и Министерство за еконо-
мија - концедент со бр.12-2867/19 од 20.3.2012 година), 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и еле-
ктроцентралата во Регистарот на повластени произво-
дители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-132/13
25 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

2149.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и 
услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, за 
издавање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на седни-
цата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на голе-
мо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-
МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент 
Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола, му се изда-
ва решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произведе-
на од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „ХЕЦ 378 Речица и Грмешница“, со плани-
рана моќност од 708 kW и со локација реф. бр. 42 (сог-
ласно договор за концесија за вода за изградба на хи-
дроелектроцентралата ХЕЦ Речица и Грмешница, склу-
чен помеѓу Друштвото за производство, трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-
МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола-концесионер со бр.03-01/1 од 
19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-
дент со бр.12-2867/16 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. 
„Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-150

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „ХЕЦ 378 Речица и Грмешница“

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф.бр. 42 на водотекот на Речица-Грмешница, 
слив Црни Дрим, КО Речица и КО Опеница, Општина 
Охрид

- планирана моќност на електроцентралата: 708 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
хидроелектроцентралата ХЕЦ Речица и Грмешница, 
склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија 
на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со 
бр.03-01/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-
номија - концедент со бр.12-2867/16 од 20.3.2012 годи-
на)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.500.000 kWh
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- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: согласно договор за концесија за вода 
за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Речица и 
Грмешница, склучен помеѓу Друштвото за производс-
тво, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги 
ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесио-
нер со бр.03-01/1 од 19.3.2012 година и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-2867/16 од 20.3.2012 
година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 378 Речица и Гр-
мешница“, со планирана моќност од 708 kW и со лока-
ција реф. бр. 42 (согласно договор за концесија за вода 
за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Речица и 
Грмешница, склучен помеѓу Друштвото за производс-
тво, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги 
ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесио-
нер со бр.03-01/1 од 19.3.2012 година и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-2867/16 од 20.3.2012 
година), треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и еле-
ктроцентралата во Регистарот на повластени произво-
дители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-147/13
25 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

2150.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и 
услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, за 
издавање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на седни-
цата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на голе-
мо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-
МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент 
Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола, му се изда-
ва решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произведе-
на од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА“, со планирана моќ-
ност од 566 kW и со локација реф. бр. 28 (согласно до-
говор за концесија за вода за изградба на хидроелектро-
централата ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА, склучен помеѓу 
Друштвото за производство, трговија на големо и мало, 
увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ 
ДОО Битола - концесионер со бр.03-03/5 од 4.9.2012 го-
дина и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-7718/1 од 4.9.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. 
„Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-151

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА“

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф.бр. 28 на водотекот Шемница, слив Црна Ре-
ка, КО Маловиштe, Општина Битола

- планирана моќност на електроцентралата: 566 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
хидроелектроцентралата ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА, склу-
чен помеѓу Друштвото за производство, трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-
МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-03/5 
од 4.9.2012 година и Министерство за економија - кон-
цедент со бр.12-7718/1 од 4.9.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.200.000 kWh
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- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: согласно договор за концесија за вода 
за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 267 ШЕМ-
НИЦА, склучен помеѓу Друштвото за производство, тр-
говија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГО-
РЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со 
бр.03-03/5 од 4.9.2012 година и Министерство за еконо-
мија - концедент со бр.12-7718/1 од 4.9.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
4.9.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 267 ШЕМНИ-
ЦА“, со планирана моќност од 566 kW и со локација 
реф. бр. 28 (согласно договор за концесија за вода за из-
градба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 267 ШЕМНИ-
ЦА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со 
бр.03-03/5 од 4.9.2012 година и Министерство за еконо-
мија - концедент со бр.12-7718/1 од 4.9.2012 година), 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и еле-
ктроцентралата во Регистарот на повластени произво-
дители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-148/13
25 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

2151.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и 
услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, за 
издавање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на седни-
цата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на голе-
мо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-
МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент 
Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола, му се изда-
ва решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произведе-
на од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА“, со планирана 
моќност од 164 kW и со локација реф. бр. 29 (согласно 
договор за концесија за вода за изградба на хидроеле-
ктроцентралата ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА, склучен по-
меѓу Друштвото за производство, трговија на големо и 
мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-
ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-02/1 од 
19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-
дент со бр.12-2867/15 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. 
„Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-152

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА“

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф.бр. 29 на водотекот Голема Река, слив Лева Ре-
ка, КО Лева Река, Општина Ресен

- планирана моќност на електроцентралата: 164 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
хидроелектроцентралата ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА, 
склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија 
на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола-концесионер со бр.03-
02/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија 
- концедент со бр.12-2867/15 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.300.000 kWh
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- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: согласно договор за концесија за вода 
за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 268 ГОЛЕ-
МА РЕКА, склучен помеѓу Друштвото за производс-
тво, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги 
ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесио-
нер со бр.03-02/1 од 19.3.2012 година и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-2867/15 од 20.3.2012 
година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕ-
КА“, со планирана моќност од 164 kW и со локација 
реф. бр. 29 (согласно договор за концесија за вода за из-
градба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 268 ГОЛЕМА 
РЕКА, склучен помеѓу Друштвото за производство, тр-
говија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГО-
РЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со 
бр.03-02/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-
номија - концедент со бр.12-2867/15 од 20.3.2012 годи-
на), треба да биде пуштена во употреба во рокот утвр-
ден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и еле-
ктроцентралата во Регистарот на повластени произво-
дители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-149/13
25 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

2152.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ 
ДОО експорт - импорт Скопје, за издавање на решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Мраморец“ бр.14а, Карпош, Скопје, 
му се издава решение за стекнување на статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонската 
електроцентрала „ФВС Свети Николе“, со инсталирана 
моќност од 49,68 kW и со локација на КП.бр.6294, м.в. 
Горни Ливади, КО Свети Николе, Општина Свети Ни-
коле.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - 
импорт Скопје, со седиште на ул. „Мраморец“ бр.14а, 
Карпош, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-43

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ФВС Свети Николе“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.6294, м.в. Горни Ливади, КО Свети Николе, Оп-
штина Свети Николе

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 
kW (216 панели со моќност на панел од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 79.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.6.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-153/13
25 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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2153.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот 
за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ВОКС СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на при-
времено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
25.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ВОКС СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Да-
ме Груев“ бр.1/1-4, Центар, Скопје, му се издава реше-
ние за стекнување на привремен статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за фотонапонската еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала“ со планирана 
моќност од 105,84 kW и со локација на КП.бр. 247/1, 
КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ВОКС СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште на ул. „Даме Груев“ бр.1/1-4, Центар, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-133

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 247/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 105,84 
kW (432 панели со моќност на панел од 245 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 139.217 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева еле-
ктроцентрала“ со планирана моќност од 105,84 kW и со 
локација на КП.бр. 247/1, КО Горно Соње, Општина Со-
пиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и еле-
ктроцентралата во Регистарот на повластени произво-
дители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-178/12
25 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
_________

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2154.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 

37, став 1, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од Зако-
нот за радиодифузната дејност („Службен весник на 
РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12 и 72/13), а во согласност со член 19, став 2, 
алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловни-
кот за работа на Советот (Пречистен текст) и Заклучо-
кот на Советот бр.02-2860/10 од 25.06.2013 година, по-
стапувајќи по Известувањето, бр.07-250 од 14.6.2013 го-
дина (заверено на нотар УЗП бр.4177/13 од 20.6.2013 
година), за престанок на важноста на дозволата за врше-
ње радиодифузна дејност, на 31-та (јавна) седница, одр-
жана на 24.6.2013 година донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ДОЗВОЛА-

ТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА 
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Се уважува Известувањето, бр.07-250 од 
14.6.2013 година (заверено на нотар УЗП бр.4177/13 од 
20.6.2013 година), од Трговското радиодифузно друш-
тво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, за престанок на 
важноста на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, бр.07-196 од 28.5.2013 година.

2. Престанува да важи дозволата, бр.07-196 од 
28.5.2013 година, за вршење радиодифузна дејност за 
емитување на телевизиски програмски сервис од специ-
јализиран формат кој има забавна функција, преку јав-
на комуникациска мрежа која не користи ограничен ре-
сурс, со опфат на гледаност на регионално ниво – реги-
он Скопје, на македонски јазик, на имателот Трговско-
то радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ 
Скопје.

3. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво 
Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, да го плати доспеани-
от годишен надоместок за дозволата за вршење радио-
дифузна дејност, во вкупен износ од 4.187,00 денари, 
по доставена фактура бр. 099/2013 од 24.6.2013 година 
(за период од 29.5.2013 година заклучно со 31.5.2013 го-
дина), во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Ре-
шение.

4. Ова решение влегува во сила по неговата конеч-
ност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е

Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ 
ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола за вршење радио-
дифузна дејност бр.07-196 од 28.5.2013 година, за еми-
тување на телевизиски програмски сервис од специјали-
зиран формат кој има забавна функција, преку јавна ко-
муникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, 
со опфат на гледаност на регионално ниво – регион 
Скопје, на македонски јазик.

Сопственикот и управителот на предметниот радио-
дифузер, на ден 14.6.2013 година до Советот за радио-
дифузија на РМ, достави Известување, бр.07-250 (заве-
рено на нотар УЗП бр.4177/13 од 20.6.2013 година), во 
кое истакнува дека заклучно со 31.5.2013 година, наве-
дениот радиодифузер престанал со емитување ТВ-про-
грама. 

Со оглед дека согласно член 62, став 1, алинеја 2 
од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на 
РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 
97/11, 13/12 и 72/13), дозволата престанува да важи со 
писмена изјава на имателот со која се известува Сове-
тот за радиодифузија на РМ дека престанува со емиту-
вањето на радио/телевизиска програма, а имајќи пред-
вид дека сопственикот и управителот на Трговското 
радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скоп-
је, достави Известување, бр.07-250 од 14.6.2013 годи-
на (заверено на нотар УЗП бр.4177/13 од 20.6.2013 го-
дина), во кое истакнува дека заклучно со 31.5.2013 го-
дина, наведениот радиодифузер престанал со емитува-
ње ТВ-програма, Советот констатира дека се исполне-
ти законските претпоставки за престанок на важноста 
на предметната дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност. 

Се задолжува Трговското радиодифузно друштво 
Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, да го плати доспеани-
от годишен надоместок за дозволата за вршење радио-
дифузна дејност, во во вкупен износ од 4.187,00 дена-
ри, по доставена фактура бр. 099/2013 од 24.6.2013 го-
дина (за период од 29.5.2013 година заклучно со 
31.5.2013 година), во рок од 8 дена од денот на прие-
мот на ова Решение.

Следствено на сето погоре наведено, Советот за радио-
дифузија на РМ, постапувајќи по Известувањето бр.07-
250 од 14.6.2013 година (заверено на нотар УЗП 
бр.4177/13 од 20.6.2013 година) од сопственикот и управи-
телот на Трговското радиодифузно друштво Телевизија 
КРТ ДООЕЛ Скопје во кое известува дека заклучно со 
31.5.2013 година, наведениот радиодифузер престанал со 
емитување ТВ-програма, што подразбира престанок на 
важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, 
бр.07-196 од 28.5.2013 година, врз основа на член 37, став 
1, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од Законот за ради-
одифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 
19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), а 
во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 
1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пре-
чистен текст) и Заклучокот на Советот бр.02-2860/10 од 
25.6.2013 година, донесе решение како во диспозитивот. 

Согласно член 211, став 5 од Законот за општата 
управна („Сл.весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/2008) и 
одредбите од Законот за радиодифузната дејност 
(„Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/2008, 
152/2008 и 06/2010), се утврди дека тужбата не го одла-
га извршувањето на решението.  

Бр. 07-250 Совет за радиодифузија на РМ
26 јуни 2013 година Претседател,

Скопје д-р Зоран Трајчевски, с.р.
                 

Упатство за правно средство: Против ова решение, 
незадоволната странка може да поднесе тужба до Управ-
ниот суд на РМ во рок од 15 дена по приемот на истото. 
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