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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3150.
Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12,
42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската
заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република
Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија,
Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на
Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната
спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09) директорот на Агенцијата за цивилно
воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И
ОВЛАСТУВАЊА НА ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА
ВОЗДУХОПЛОВИ
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот
персонал за одржување на воздухоплови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/18), во членот
13 став (2) и членот 14 став (4) алинеја 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
(1) Додатокот VI од Прилог 3 се заменува со нов Додаток VI кој е составен дел на овој правилник.
(2) Додатоците 4 и 5 од Прилог 4 се заменуваат со нови Додатоци 4 и 5 кои се составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 10-583/13

Директор на Агенцијата

23 септември 2019 година

за цивилно воздухопловство,

Скопје

д-р Томислав Тунтев, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
3151.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и
член 44, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), како и
член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето
за издавање на лиценца вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија, УП1 бр. 12-15/19 од 21 март 2019 година на Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 25 септември 2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје, се издава лиценца
за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на
оваа Одлука.
3. Националниот оператор на пазар на електрична
енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје е должен да отпочне
со вршење на енергетската дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија од 1 октомври 2019 година.
4. Се задолжува Националниот оператор на пазар
на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје до датумот утврден во точка 3 од оваа Одлука до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да достави Извештај за заснован работен однос со вработените стручни лица од
Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.
5. Во случај на неисполнување на обврските од точка 4 од оваа Одлука во утврдениот рок, Националниот
оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје нема да може да отпочне со вршење на
енергетската дејност организирање и управување со
пазарот на електрична енергија согласно оваа Одлука.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, ќе се применува од 1 октомври 2019 година, а ќе
се објави во Службен весник на Република Северна
Македонија и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-15/19
25 септември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Национален оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Максим Горки“ бр.4 Скопје - Центар, Република Северна
Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Организирање и управување со пазарот на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 25 септември
2019 година
4. Датум на отпочнување со вршење на енергетската дејност: 1 октомври 2019 година
5. Датум на важење на лиценцата: 1 октомври
2029 година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕОПЕЕ-389-2019
7. Единствен матичен број: 7309724
8. Единствен даночен број: 4080018576790
9. Вид и обем на енергетската дејност што се
врши
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност организирање и
управување со пазарот на електрична енергија, правата
и обврските на носителот на лиценцата, како и неговата функција на пазарот на електрична енергија.
Оператор на пазарот на електрична енергија е друштво основано од операторот на електропреносниот систем, кое ги врши работите што се однесуваат на организацијата, ефикасното функционирање и развојот на пазарите со билатерални договори и балансна енергија.
10. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата може да ја врши енергетската дејност организирање и управување со пазарот на
електрична енергија на целата територија на Република
Северна Македонија.
11. Обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- врши администрирање на пазарот на електрична
енергија со билатерални договори;
- врши пресметка на дебалансите на балансно одговорните страни и предлог пресметка за трошокот за дебалансите согласно со мерењето на електрична енергија, активираните количини на услугите за балансирање за секој давател на услуга за балансирање, цената на
порамнување и конечниот дневен распоред добиени од
операторот на електропреносниот систем и операторот
на електродистрибутивниот систем;
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- врши навремено доставување до операторот на
електропреносниот систем на пазарен план и останати
информации потребни за изработка на конечните дневни распореди за купување и продажба на електрична
енергија во Република Северна Македонија;
- води евиденција на сите договори за учество на
пазарот склучени со учесниците на пазарот на електрична енергија;
- води евиденција на сите договори за формирање
на балансни групи склучени помеѓу учесниците на пазарот на електрична енергија и операторот на пазарот
на електрична енергија;
- врши изработка на дневен пазарен план;
- води регистар на учесниците на пазарот;
- објавува информации кои се неопходни за непречено организирање и управување на пазарот на електрична енергија;
- врши навремено доставување до операторот на електропреносниот систем на сите информации за регистрираните учесници на пазарот на електрична енергија;
- врши обезбедување на потребните услуги за снабдувачот со електрична енергија во краен случај, заради
соодветно задоволување на потребите на неговите потрошувачи;
- врши склучување на договори за откуп и продажба, како и преземање на балансна одговорност за
произведената електрична енергија од повластените
производители коишто користат повластена тарифа, во
согласност со закон;
- води евиденција на физичките трансакции со електрична енергија согласно Правилата за пазар на електрична енергија;
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува на Правилата за пазар на електрична
енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија.
- ги ажурира и објавува информациите поврзани со
функционирањето на пазарот, и на својата веб страна
да ги објавува сите извештаи, документи и информации од јавен карактер согласно закон, а се од интерес
на учесниците на пазарот на електрична енергија.
- постапува согласно договорите за условите и начинот за учество на пазарот, договорите за балансна
одговорност за кои е одговорен, односно за повластените производители на електрична енергија со повластена тарифа, договорите за откуп на електрична енергија од повластените производители на електрична
енергија со повластена тарифа,
- да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци од склучените договори на учесниците
на пазарот на електрична енергија,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
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12. Активности на носителот на лиценцата кои
не смее да ги прави
Операторот на пазар на електрична енергија не
смее да тргува со електрична енергија, освен во случај
на тргување со електрична енергија која е произведена
од повластените производители кои користат повластена тарифа.
13. Надоместок за користење на пазарот на електрична енергија
Операторот на пазарот на електрична енергија го
пресметува и фактурира надоместокот за користење на
пазарот на електрична енергија врз основа на најавените трансакции, со примена на тарифа утврдена во одлука што ја донесува Регулаторната комисија за енергетика.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. трансакциите со електричната енергија, број на
номинации за физичките распореди, како и информации за балансна регулација;
2. годишна завршна сметка со сите прилози;
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените;
4. исполнување на обврските по регулираните договори,
5. податоци за регистрација, повлекување и суспензија на секој учесник на пазарот на електрична енергија
поодделно,
6. реализација на обврската за информирање на
учесниците на пазарот на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на непосреден
увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,
увид во целокупната документација на носителот на
лиценцата, објектите, деловните простории, како и на
средствата и опремата потребни за вршење на дејноста,
во согласност со Законот за енергетика и Правилникот
за лиценци.
16. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“
3152.
Врз основа на членовите 1, 4, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“
број 98/19), Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“, на седницата одржана на 10 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ ВО 2019 ГОДИНА, ЗА НАЈВИСОКО
ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, УМЕТНОСТА, СТОПАНСТВОТО И
ВО ДРУГИТЕ ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I. За животно дело во областа на науката, државната награда му се доделува на:
- акад. Љупчо Коцарев, научен работник.
II. За животно дело во областа на културата и уметноста, државната награда им се доделува на:
- Петар Мирчевски, актер и
- Димитри Дурацоски, писетел и ликовен уметник.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-5142/2
25 септември 2019 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk

Одбор за доделување на Државната
награда „11 Октомври“
Претседател,
проф. д-р Драги Ѓоргиев, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
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