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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

3475. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.98/21), а во врска со член 7 став (1) 
точка 3) од Уредбата за критериумите и условите за 
прогласување на кризна состојба во случаи на времен-
ски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на 
пазари на електрична енергија, начинот на снабдување 
со електрична енергија во кризна состојба, мерките 
што се преземаат во случај на кризна состојба, како и 
правата и обврските на носителите на лиценци за 
вршење на електроенергетски дејности („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.246/21, 
300/21, 74/22, 211/22 и 218/22), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 ноем-
ври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКА ВО УСЛОВИ НА 
ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ВО СНАБ-

ДУВАЊЕТО СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука заради преземање на мерката спре-

чување на злоупотреби и манипулации на пазарот на 
електрична енергија во услови на постоење на кризна 
состојба во снабдувањето со електрична енергија, опе-
раторот на електродистрибутивниот систем при подне-
сено барање за промена на корисник прави увид на ли-
це место и проверува колку и какви дејности се из-
вршуваат во објектот.  

Доколку од страна на операторот на електродистри-
бутивниот систем при увидот на лице место се утврди 
дека во објектот има повеќе правни лица кои извршу-
ваат дејност, а барањето за промена на корисник на 
пресметковното мерно место било поднесено од мал 
потрошувач согласно Законот за енергетика(*) и преку 
истото мерно место истовремено електрична енергија 
користеле и други потрошувачи кои не ги исполнувале 
критериумите за мал потрошувач на тоа мерно место, 
корисникот на електрична енергија ќе се смета дека не 
спаѓа во категоријата на мал потрошувач и истиот нема 
да се снабдува од страна на универзалниот снабдувач 
на електрична енергија.   

Во случаите на промена на корисникот од ставови-
те 1 и 2 на овој член се применуваат Правилата за снаб-
дување со електрична енергија. 

 
Член 2 

Врз основа на базата на податоци за потрошувачка-
та на електрична енергија на пресметковните мерни 
места од операторот на електродистрибутивниот сис-
тем во случаите на утврдени злоупотреби и манипула-
ции на пазарот на електрична енергија за потрошувач-
ката на електрична енергија на пресметковни мерни 
места која до 1 јануари 2022 година била дел од порт-
фолиото на големи потрошувачи, се склучуваат дого-
вори за снабдување со електрична енергија од страна 
на потрошувачите со снабдувачи на електрична енер-
гија, најдоцна до 1 јануари 2023 годинa, при што опе-
раторот на електродистрибутивниот систем ќе ги еви-
дентира како корисници на пресметковните мерни 
места.    

Доколку потрошувачите кои биле евидентирани ка-
ко корисници на пресметковните мерни места од ста-
вот 1 на овој член, не склучат договор за снабдување со 
електрична енергија како корисници на пресметковни 
мерни места до 1 јануари 2023 година, ќе се смета дека 
корисниците на пресметковните мерни места од ставот 
1 на овој член не спаѓаат во категоријата на мал потро-
шувач. 

 
На пресметковните мерни места од ставовите 1 и 2 

на овој член, од страна на универзалниот снабдувач на 
електрична енергија од 1 јануари 2023 година им се 
прекинува снабдувањето со електрична енергија како 
универзална услуга. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-9832/3 Прв заменик на претседателот

2 ноември 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3476. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
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, промет и услуги 

Ана Атанасоска ТРИО-95 увоз-извоз ДОО Прилеп се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотонапонска елек-
троцентрала ФЕЦ “ТРИО 1”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-305/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.
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Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги Ана 

Атанасоска ТРИО-95 увоз-извоз ДОО Прилеп, со се-
диште на ул. “Браќа Миладиновци” бр.1/3 Прилеп, Ре-
публика Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-732-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5030617 
 
7. Единствен даночен број: 4021995108544 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ТРИО 1”, на објект бр.3 
на КП бр.12420, КО Прилеп, Општина Прилеп. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ТРИО 1” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 19,76 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 17,5 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

PiK380M(72)  
- број на фотонапонски панели: 52 
- моќност на фотонапонски панели: 380 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
FRONIUS SYMO, моќност 17,5 kW, 1 инвертор 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 24.102 kWh. 
______________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

V E N D I M 
PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 

VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Qarkullimit dhe të 

Shërbimeve Ana Atanasoska TRIO-95 import-eksport 
SHPK Prilep, i jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “TRIO 1”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-305/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
31 tetor 2022  Kryetar, 

           Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Qarkullimit dhe e Shërbimeve 

Ana Atanasoska TRIO-95 import-eksport SHPK Prilep, me 
seli në rr. "Braqa Milladinovci" nr.1/3 Prilep Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

732-2022 
 
6. Numri amzë: 5030617 
 
7. Numri tatimor: 4021995108544 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike prodhim të 

energjisë elektrike e kryen nga centrali elektrik diellor 
CED “TRIO 1” në objektin në PK nr.3 në PK nr.12420, 
КK Prilep, komuna e Prilepit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 
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- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 

- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "TRIO 1" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 19,76 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

17,5 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022 
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e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: 

PiK380M(72)  
- numri i paneleve fotovoltaike: 52 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 380 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONIUS SYMO, fuqia 17,5 kW, 1 invertor 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 24.102 

kWh. 
_____________ 

3477. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
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, промет и услуги 

Ана Атанасоска ТРИО-95 увоз-извоз ДОО Прилеп се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотонапонска елек-
троцентрала ФЕЦ “ТРИО 2”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за енер-
гетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-306/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги Ана 

Атанасоска ТРИО-95 увоз-извоз ДОО Прилеп, со се-
диште на ул. “Браќа Миладиновци” бр.1/3 Прилеп, Ре-
публика Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 

4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 
2057 година  

 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-733-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5030617 
 
7. Единствен даночен број: 4021995108544 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ТРИО 2”, на објект бр.1 
на КП бр.4436/3, КО Прилеп, Општина Прилеп. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- до ста ву ва из ве штаи за опре ма та, по строј ки 
те, плановите за одржува ње и планирана та рас по лож 
ли вост до операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- ра бо ти во согласност со законите, другите про-
писи и општи акти на Република Северна Македонија, 
а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејнос-
та производство на електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 
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10. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

14. Менување, продолжување, пренос, престану-
вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ТРИО 2” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 34,96 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 32,5 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

PiK380M(72)  
- број на фотонапонски панели: 92 
- моќност на фотонапонски панели: 380 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
FRONIUS SYMO, моќност 20 kW, 1 инвертор 
FRONIUS SYMO, моќност 12,5 kW, 1 инвертор 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.578 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 43.079 kWh. 
______________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Qarkullimit dhe të 

Shërbimeve Ana Atanasoska TRIO-95 import-eksport 
SHPK Prilep, i jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “TRIO 2”. 
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2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-306/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Qarkullimit dhe e Shërbimeve 

Ana Atanasoska TRIO-95 import-eksport SHPK Prilep, me 
seli në rr. "Braqa Milladinovci" nr.1/3 Prilep Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

733-2022 
 
6. Numri amzë: 5030617 
 
7. Numri tatimor: 4021995108544 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi бр.1 i licencës, veprimtarinë energjetike 

prodhim të energjisë elektrike e kryen nga centrali elektrik 
diellor CED “TRIO 2” në objektin në PK nr.1 në PK 
nr.4436/3, КK Prilep, komuna e Prilepit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
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6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 
kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "TRIO 2" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 34,96 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

32,5 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022 
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: 

PiK380M(72)  
- numri i paneleve fotovoltaike: 92 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 380 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  

FRONIUS SYMO, fuqia 20 kW, 1 invertor 
FRONIUS SYMO, fuqia 12,5 kW, 1 invertor 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.578 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 43.079 

kWh. 
_____________ 

3478. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ 1 - ГРАД-
СКО БАЛДОВЦИ”. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-315/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ЏИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. 
“Ленинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Ре-
публика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца: Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-719-2022 
 
4. Единствен матичен број: 7554427 
 
5. Единствен даночен број: 4027021535052 
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6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕНЕР-
ЏИ ХОЛДИНГ 1 - ГРАДСКО БАЛДОВЦИ” на КП бр. 
373/9, КО Градско Балдовци, Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ 1 - ГРАДСКО БАЛ-

ДОВЦИ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 618,03 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 550 kW 
г) година на почеток и завршеток на градба и поче-

ток со работа: 2022 година 
д) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 1.134 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, моќност 110 kW, 5 инвертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 912 MWh. 
_________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

V E N D I M 
PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve ENERXHI HOLDING SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “ENERXHI HOLDING 1 - 
GRADSKO BALLDOVCI”. 

 
2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-315/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
31 tetor 2022  Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

LICENCË E PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

ENERXHI HOLDING SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme: Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-719-2022 
 
4. Numri amzë: 7554427 
 
5. Numri tatimor: 4027021535052 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi i licencës së përkohshme do ta kryejë 

veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “ENERXHI HOLDING 1 
- GRADSKO BALLDOVCI" në PK nr. 373/9 КK Gradsko 
Balldovci, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
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elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “ENERXHI HOLDING 1 - GRADSKO 

BALLDOVCI” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 618,03 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

550 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022 
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 1134 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, fuqia 110 kW, 5 invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 912 

MWh. 
_________ 

3479. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ 2 - ГРАД-
СКО БАЛДОВЦИ”. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 Бр. 12-316/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. “Ле-
нинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца: Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-716-2022 
 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕНЕР-
ЏИ ХОЛДИНГ 2 - ГРАДСКО БАЛДОВЦИ” на КП бр. 
373/5, 373/6, 373/7, 373/8 и 373/38 КО Градско Бал-
довци, Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  
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9. Производни капацитети со кои ќе се врши 
енергетската дејност 

Енергетската дејност производство на електрична 
енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ 2 - ГРАДСКО БАЛ-

ДОВЦИ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 1.373,4 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 1.300 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2023 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 2.520 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG110CX 110 kW, моќност 110 kW, 13 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 2.056 MWh. 
________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “ENERXHI HOLDING 2 - 
GRADSKO BALLDOVCI”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-316/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

Shtojcë 
 

LICENCË E PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme: Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-716-2022 
 
4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi i licencës së përkohshme do ta kryejë 

veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “ENERXHI HOLDING 2 
- GRADSKO BALLDOVCI" në PK nr. 373/5, 373/6, 
373/7, 373/8 dhe 373/38 KK Gradsko Balldovci, komuna e 
Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “ENERXHI HOLDING 2 - GRADSKO 

BALLDOVCI” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 1 373,4 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 1 

300 kW 
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d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2023 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 2520 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG110CX 110 kW, fuqia 110 kW, 13 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 2 056 

MWh. 
__________ 

3480. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ 3 - ГРАД-
СКО БАЛДОВЦИ”. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 Бр. 12-317/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ЏИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. 
“Ленинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Ре-
публика Северна Македонија 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-
мена лиценца: Производство на електрична енергија  

 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-720-2022 
 
4. Единствен матичен број: 7554427 
 
5. Единствен даночен број: 4027021535052 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕНЕР-
ЏИ ХОЛДИНГ 3 - ГРАДСКО БАЛДОВЦИ” на КП бр. 
373/9, КО Градско Балдовци, Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ 3 - ГРАДСКО БАЛ-

ДОВЦИ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 372,78 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 330 kW 
г) година на почеток и завршеток на градба и поче-

ток со работа: 2022 година 
д) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 684 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, моќност 110 kW, 3 инвертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 547 MW 
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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 
17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M  

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve ENERXHI HOLDING SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “ENERXHI HOLDING 3 - 
GRADSKO BALLDOVCI”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-317/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
LICENCË E PËRKOHSHME 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

ENERXHI HOLDING SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme: Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-720-2022 
 
4. Numri amzë: 7554427 
 
5. Numri tatimor: 4027021535052 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi i licencës së përkohshme do ta kryejë 

veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 

nga centrali elektrik diellor CED “ENERXHI HOLDING 3 
- GRADSKO BALLDOVCI" në PK nr. 373/9 КK Gradsko 
Balldovci, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “ENERXHI HOLDING 3 - GRADSKO 

BALLDOVCI” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 372,78 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

330 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022 
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 684 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, fuqia 110 kW, 3 invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 547 

MWh. 
__________ 

3481. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 



 Стр. 16 - Бр. 240                                                                                  9 ноември 2022 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 1 - ДА-
БИЉЕ“. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

  
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-318/22 
31 октомври 2022 година     

Република Северна Македонија,
Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. “Ле-
нинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца:  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-721-2022 
 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИ-
ОЦЕНТРУМ 1 - ДАБИЉЕ” на КП бр.2858, КО Дабиље, 
Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

8. Права, обврски и одговорности на носителот 
на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 
на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 1 - ДАБИЉЕ“ 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 3.854,24 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 3.750 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2023 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 7.072 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, моќност 250 kW, 15 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 5.630 MWh. 
_____________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 1 - DABILJE”. 
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2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-318/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut 

31 tetor 2022 Kryetar,
           Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
LICENCË E PËRKOHSHME 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-721-2022 
 
4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi I i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 1 - DABILJE" 
në PK nr. 2858 KK Dabilje, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 

energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “HELIOCENTRUM 1 - DABILJE” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 3 854,24 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 3 

750 kW 
d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2023 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 7072 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, fuqia 250 kW, 15 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 5 630 

MWh. 
______________ 

3482. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 2 - ДА-
БИЉЕ“. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-319/22

31 октомври 2022 година     
Република Северна Македонија,

Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.
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Прилог 
 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ле-
нинова“ бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца:  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-722-2022 
 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИ-
ОЦЕНТРУМ 2 - ДАБИЉЕ” на КП бр.2858, КО Дабиље, 
Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 2 - ДАБИЉЕ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 4.010,11 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 4.000 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 

д) година на завршеток на градба и почеток со ра-
бота: 2023 година 

е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 7.358 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, моќност 250 kW, 16 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 5.850 MWh. 
____________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellorCED “HELIOCENTRUM 2 - DABILJE”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Komisioni Rregullator i 

Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-319/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 
31 tetor 2022 Kryetar, 

           Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

LICENCË E PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
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2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 
e përkohshme:  

Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-722-2022 
 
4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi I i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 2 - DABILJE" 
në PK nr. 2858 KK Dabilje, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “HELIOCENTRUM 2 - DABILJE” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 4 010,11 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 4 

000 kW 
d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2023 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 7358 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, fuqia 250 kW, 16 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 5 850 

MWh. 

3483. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 3 - ДА-
БИЉЕ“. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-320/22

31 октомври 2022 година     
Република Северна Македонија,

Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. “Ле-
нинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца:  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-723-2022 
 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИ-
ОЦЕНТРУМ 3 - ДАБИЉЕ” на КП бр.2644, КО Дабиље, 
Општина Струмица. 



 Стр. 20 - Бр. 240                                                                                  9 ноември 2022 
 

7. Право на приклучување и пристап на систе-
мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценца има право на 
приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 3 - ДАБИЉЕ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 1.105,26 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 1.000 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2023 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 2.028 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, моќност 250 kW, 4 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.577 MWh. 
____________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

V E N D I M 
PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 3 - DABILJE”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Komisioni Rregullator i 

Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-320/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 
31 tetor 2022 Kryetar, 

            Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

LICENCË E PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-723-2022 
 
4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi I i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 3 - DABILJE" 
në PK nr. 2644 KK Dabilje, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 
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8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 
të licencës së përkohshme: 

Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 
licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “HELIOCENTRUM 3 - DABILJE” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 1 105,26 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 1 

000 kW 
d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2023 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 2028 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, fuqia 250 kW, 4 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1 577 

MWh. 
_____________ 

3484. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 4 - ДА-
БИЉЕ“. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-321/22

31 октомври 2022 година     
Република Северна Македонија,

Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. “Ле-
нинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца:  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-724-2022 
 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИ-
ОЦЕНТРУМ 4 - ДАБИЉЕ” на КП бр.2868, КО Дабиље, 
Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  
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 9. Производни капацитети со кои ќе се врши 
енергетската дејност 

Енергетската дејност производство на електрична 
енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 4 - ДАБИЉЕ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 1.629,55 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 1.500 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2023 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 2.990 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, моќност 250 kW, 6 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 2.296 MWh. 
___________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 4 - DABILJE”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-321/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut 

31 tetor 2022 Kryetar,
            Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

Shtojcë 
 

LICENCË E PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-724-2022 
 
4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi I i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 4 - DABILJE" 
në PK nr. 2868 KK Dabilje, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “HELIOCENTRUM 4 - DABILJE” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 1 629,55 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 1 

500 kW 
d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
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e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 
2023 

f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 2990 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, fuqia 250 kW, 6 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 2 296 

MWh. 
___________ 

3485. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 6 - ГРАД-
СКО БАЛДОВЦИ“. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

  
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-322/22 
31 октомври 2022 година     

Република Северна Македонија,
Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. “Ле-
нинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-
мена лиценца:  

Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-717-2022 
 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИ-
ОЦЕНТРУМ 6 - ГРАДСКО БАЛДОВЦИ” на КП бр. 
387 КО Градско Балдовци, Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 6 - ГРАДСКО БАЛ-

ДОВЦИ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 1.461,69 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 1.490 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2023 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 2.682 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, моќност 250 kW, 2 

инвертори 
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SUNGROW, SG110CX 110 kW, моќност 110 kW, 9 
инвертори 

з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 
kWh/m2 

и) очекувано годишно производство на електрична 
енергија: 2.090 MWh. 

____________ 
 

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 
17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 6 - GRADSKO 
BALLDOVCI”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-322/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut 

31 tetor 2022 Kryetar,
            Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
LICENCË E PËRKOHSHME 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-717-2022 

4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi i licencës së përkohshme do ta kryejë 

veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 6- 
GRADSKO BALLDOVCI" në PK nr. 387 КK Gradsko 
Balldovci, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “HELIOCENTRUM 6 - GRADSKO 

BALLDOVCI” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 1 461,69 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 1 

490 kW 
d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2023 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 2682 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, fuqia 250 kW, 2 

invertorë 
SUNGROW, SG110CX 110 kW, fuqia 110 kW, 9 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 2 090 

MWh. 
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3486. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 
член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 8 - ДА-
БИЉЕ“. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

  
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-323/22  
31 октомври 2022 година     

Република Северна Македонија,
Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. “Ле-
нинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца:  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-725-2022 
 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИ-
ОЦЕНТРУМ 8 - ДАБИЉЕ” на КП бр.2885/1, КО Да-
биље, Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 8 – ДАБИЉЕ“ 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 3.981,77 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 3.750 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2023 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 7.306 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, моќност 250 kW, 15 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 5.750 MWh. 
____________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 
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V E N D I M 
PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 8 - DABILJE”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-323/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut 

31 tetor 2022 Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
LICENCË E PËRKOHSHME 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-725-2022 
 
4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi I i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 8 - Dabilje" në 
PK nr. 2885/1 KK Dabilje, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 
të licencës së përkohshme: 

Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 
licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “HELIOCENTRUM 8 - DABILJE” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 3 981,77 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 3 

750 kW 
d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2023 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 7306 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG250HX 250 kW, fuqia 250 kW, 15 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 5 750 

MWh. 
_____________ 

3487. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 9 - ДА-
БИЉЕ“. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

  
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-324/22 
31 октомври 2022 година     

Република Северна Македонија,
Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
  

Прилог 
 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. “Ле-
нинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца:  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-726-2022 
 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИ-
ОЦЕНТРУМ 9 - ДАБИЉЕ” на КП бр.2885/1, КО Да-
биље, Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

9. Производни капацитети со кои ќе се врши 
енергетската дејност 

Енергетската дејност производство на електрична 
енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 9 - ДАБИЉЕ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 1.353,78 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 1.320 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2023 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 2.484 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG110СX 110 kW, моќност 110 kW, 12 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.947 MWh. 
____________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 9 - DABILJE”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Komisioni Rregullator i 

Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-324/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 
31 tetor 2022 Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
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Shtojcë 
 

LICENCË E PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-726-2022 
 
4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi I i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 9 - Dabilje" në 
PK nr. 2885/1 KK Dabilje, komuna e Strumicës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “HELIOCENTRUM 9 - DABILJE” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 1 353,78 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 1 

320 kW 
d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2023 

f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 2484 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG110СX 110 kW, fuqia 110 kW, 12 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
i)\ prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.947 

MWh. 
___________ 

3488. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 7 - ГРАД-
СКО БАЛДОВЦИ“. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-325/22

31 октомври 2022 година
Република Северна Македонија,

Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство, трговија и услуги ХЕЛИ-

ОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. “Ле-
нинова” бр. 44-ГТЦ ГЛОБАЛ/кат 3 Струмица, Репуб-
лика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца:  
Производство на електрична енергија  
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3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-
ПРОИЗ-718-2022 

 
4. Единствен матичен број: 6990487 
 
5. Единствен даночен број: 4080014547450 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИ-
ОЦЕНТРУМ 7 - ГРАДСКО БАЛДОВЦИ” на КП бр. 
387 КО Градско Балдовци, Општина Струмица. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

 
8. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 
Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала:  
ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 7 - ГРАДСКО БАЛ-

ДОВЦИ” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 843,66 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 770 kW 
г) година на почеток на градба: 2022 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2023 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

M545Wp, Centro Energy 
- број на фотонапонски панели: 1.548 
- моќност на фотонапонски панели: 545 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW, SG110CX 110 kW, моќност 110 kW, 7 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.562 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.214 MWh. 

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 
17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M  

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, i 
jepet licencë e përkoshme për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 7 - GRADSKO 
BALLDOVCI”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-325/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 
31 tetor 2022 Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

LICENCË E PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

HELIOCENTRUM SHPKNJP Strumicë, me seli në rr. 
"Leninova" nr. 44-GTC GLOBAL/kati i 3-të Strumicë, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-718-2022 
 
4. Numri amzë: 6990487 
 
5. Numri tatimor: 4080014547450 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi i licencës së përkohshme do ta kryejë 

veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “HELIOCENTRUM 7- 
GRADSKO BALLDOVCI" në PK nr. 387 КK Gradsko 
Balldovci, komuna e Strumicës. 
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7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 
shpërndarjes së energjisë elektrike 

Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 
dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

  
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 

veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 

elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

а) emri i centralit elektrik diellor:  
CED “HELIOCENTRUM 7 - GRADSKO 

BALLDOVCI” 
б) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 843,66 kW 
в) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

770 kW 
г) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2022 
д) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2023 
е) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
ж) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: M545Wp, 

Centro Energy 
- numri i paneleve fotovoltaike: 1548 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 545 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW, SG110CX 110 kW, fuqia 110 kW, 7 

invertorë 
з) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.562 

kWh/m2 
и) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1 214 

MWh. 
__________ 

3489. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за 
лиценци („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 
44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 31 октомври 2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за производство на електрична енер-

гија ЕЛИПСО ЕНЕРЏИ ДОО Скопје му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЕЛИПСО ЕНЕРЏИ”. 

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е дадена 
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-326/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство на електрична енергија 

ЕЛИПСО ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. 
“Перо Наков” бр.116, Скопје-Гази Баба, Република Се-
верна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца: Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-729-2022 
 
4. Единствен матичен број: 7589360 
 
5. Единствен даночен број: 4043022532974 
 
6. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛИП-
СО ЕНЕРЏИ” на објекти бр.1, 2, 3, 129 и 130 на КП бр. 
1125/23, КО Маџари, Општина Гази Баба. 

 
7. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради исполнување на услови-
те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија во сог-
ласност со Законот за енергетика и во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 
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8. Права, обврски и одговорности на носителот 
на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 
на привремената лиценца во врска со вршењето на 
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 
електрична енергија, начинот и постапката за доставу-
вање на извештаи за финансиското работење и начинот 
на извршување на дејноста, како и начинот и поста-
пката за доставување на извештаи, информации и дру-
ги податоци потребни за следење на функционирањето 
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија.  

  
9. Производни капацитети со кои ќе се врши 

енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши од фотонапонска електроцентрала 
со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ЕЛИПСО ЕНЕРЏИ” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 289,98 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 300 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток со работа: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LR5-72HPH 540M , Longi 
- број на фотонапонски панели: 537 
- моќност на фотонапонски панели: 540 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000-100KTL-M1, моќност 100 kW, 3 

инвертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.500 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 390 MWh. 
___________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi 
(1) pika 2) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M  

PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike 

ELIPSO ENERXHI SHPK Shkup, i jepet licencë e 
përkohshme për kryerjen e veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “ELIPSO ENERXHI”. 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë 
në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-326/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
31 tetor 2022  Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

LICENCË E PËRKOHSHME 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së 

përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike ELIPSO 

ENERXHI SHPK Shkup, me seli në rr. "Pero Nakov" 
nr.116, Shkup- Gazi Babë, Republika e Maqedonisë së 
Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca 

e përkohshme: Prodhimi i energjisë elektrike  
 
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-

ПРОИЗ-729-2022 
 
4. Numri amzë: 7589360 
 
5. Numri tatimor: 4043022532974 
 
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi i licencës së përkohshme, do ta kryejë 

veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
do ta kryejë nga centrali elektrik diellor CED “ELIPSO 
ENERXHI” në objektet nr. 1, 2, 3, 129 dhe 130 në PK nr. 
1125/23, КK Maxhari, komuna e Gazi Babës. 

 
7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje 

dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energisë 
elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim 
em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike. 

 
8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit 

të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të 

licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e 
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së 
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të 
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të 
nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të 
energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për 
kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të 
energjisë elektrike.  
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9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet 
veprimtaria energjetike 

Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë 
elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 

 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED "ELIPSO 

ENERXHI" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 289,98 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

300 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022 
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LR5-

72HPH 540M , Longi 
- numri i paneleve fotovoltaike: 537 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 540 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000-100KTL-M1, fuqia 100kW, 3 

invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.500 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 390 

MWh. 
_________ 

3490. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
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, инженеринг, тр-

говија и консалтинг за течни и гасовити горива ЕНЕР-
ГО СИСТЕМ Михајло и Зоран ДОО увоз-извоз Скопје 
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонски 
електроцентрали ФЕЦ “ЕНЕРГО СИСТЕМ 1” и ФЕЦ 
“ЕНЕРГО СИСТЕМ 2”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-327/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, инженеринг, трговија и 

консалтинг за течни и гасовити горива ЕНЕРГО СИС-
ТЕМ Михајло и Зоран ДОО увоз-извоз Скопје, со се-
диште на Булевар “Србија” бр.2, Скопје-Кисела Вода, 
Република Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-730-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5042780 
 
7. Единствен даночен број: 4030995150159 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понски електроцентрали ФЕЦ “ЕНЕРГО СИСТЕМ 1” и 
ФЕЦ “ЕНЕРГО СИСТЕМ 2”, на објект на КП 4935/2, 
КО Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода. 

 
9. Место на испорака во електродистрибутивна-

та мрежа 
Испораката на електрична енергија во електродис-

трибутивната мрежа од ФЕЦ “ЕНЕРГО СИСТЕМ 1” и 
ФЕЦ “ЕНЕРГО СИСТЕМ 2” ќе се врши согласно дефи-
нираните услови за приклучување во Решението за сог-
ласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа УП1-10-358 од 5 август 2022 година издадено од 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

 
10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 
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- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

12. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со за-

кон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните 
податоци и информации при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
17. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

17.1 ФЕЦ “ЕНЕРГО СИСТЕМ 1” 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ЕНЕРГО СИСТЕМ 1” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 20 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 20 kW 
г) година на почеток на градба: 2020 година 
д) година на завршеток на градба и почеток со ра-

бота: 2022 година   
е) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

BISOL 
- број на фотонапонски панели: 64 
- моќност на фотонапонски панели: 32 х 310 W и 32 

х 315 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
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FRONIUS SYMO 20.0-3-M, моќност 20 kW, 1 ин-
вертор 

з) годишно сончево зрачење на таа локација: 
1.589,82 kWh/m2 

и) очекувано годишно производство на електрична 
енергија: 24.687,54 kWh 

17.2 ФЕЦ “ЕНЕРГО СИСТЕМ 2” 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ЕНЕРГО СИСТЕМ 2” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 250,02 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 250 kW 
г) година на почеток и завршеток на градба и поче-

ток со работа: 2022 година   
д) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LUXOR 
- број на фотонапонски панели: 463 
- моќност на фотонапонски панели: 540 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
FRONIUS TAURO ECO 100-3-P, моќност 100 kW, 2 

инвертори 
FRONIUS TAURO ECO 50-3-P, моќност 50 kW, 1 

инвертор 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 

1.589,82 kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 296.972 kWh. 
_____________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Inxhinierisë, të Tregtisë 

dhe të Konsultimeve për Karburante të Lëngshme dhe të 
Gazta ENERGO SISTEM Mihajlo dhe Zoran SHPK 
import-eksport Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centralet elektrike diellore CED “ENERGO SISTEM 
1” dhe CED “ENERGO SISTEM 2”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës    
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-327/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Inxhinierisë, e Tregtisë dhe e 

Konsultimeve për Karburantet e Lëngshme dhe të Gazta 
ENERGO SISTEMI Mihajlo dhe Zoran SHPK import-
eksport Shkup, me seli në bulevardin "Srbija" nr.2, Shkup-
Kisella Vodë, Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

730-2022 
 
6. Numri amzë: 5042780 
 
7. Numri tatimor: 4030995150159 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore CED “ENERGO SISTEM 1” dhe CED “ENERGO 
SISTEM 2”, në objektin në PK 4935/2, KK Kisella Vodë 
1, komuna e Kisella Vodës. 

 
9. Vendi i dërgesës në rrjetin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike 
Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes 

së energjisë elektrike nga CED "ENERGO SISTEM 1" dhe 
CED "ENERGO SISTEM 2" do të bëhet në përputhje me 
kushtet e definuara për lidhje në aktvendimin për miratimin 
e lidhjes në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike 
PA1-10-358 datë 5 gusht 2022 të dhënë nga 
Elektrodistribucioni SHPKNJP Shkup. 

 
10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 
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- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

12. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
13. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore. 

 
14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
15. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
17. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

17.1 CED “ENERGO SISTEM 1” 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED “ENERGO 

SISTEM 1” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 20 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 20 

kW 
d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2020 
e) viti i përfundimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022   
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: BISOL 
- numri i paneleve fotovoltaike: 64 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 32 х 310 W и 32 х 315 

W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONIUS SYMO 20.0-3-M, fuqia 20 kW, 1 invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.589,82 

kWh/m2 
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i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 
24.687,54 kWh 

17.2 CED “ENERGO SISTEM 2” 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED “ENERGO 

SISTEM 2” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 250,02 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

250 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022   
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LUXOR 
- numri i paneleve fotovoltaike: 463 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 540 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONIUS TAURO ECO 100-3-P, fuqia 100 kW, 2 

invertorë 
FRONIUS TAURO ECO 50-3-P, fuqia 50 kW, 1 

invertor 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.589,82 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 296.972 

kWh. 
____________ 

3491. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕВРОСУРОВИНА ПА увоз-извоз ДООЕЛ Битола се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотонапонска елек-
троцентрала ФЕЦ “ЕВРОСУРОВИНА”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-332/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги ЕВРО-

СУРОВИНА ПА увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиш-
те на ул. “Прилепска” бр.76/4 Битола, Република Се-
верна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 11 април 2050 

година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-713-2022 
 
6. Единствен матичен број: 6677444 
 
7. Единствен даночен број: 4002011522570 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЕВРОСУРОВИНА”, на 
објект бр.1 на КП бр.17556/7 и објект бр.60 на КП 
бр.17556/1, КО Битола 5, Општина Битола. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 
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- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ЕВРОСУРОВИНА” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 350,14 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 300 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и про-
ценет животен век: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

PiKCELL GROUP PiK410M(120) 
- број на фотонапонски панели: 854 
- моќност на фотонапонски панели: 410 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
FRONIUS TAURO ECO, моќност 100 kW, 3 ин-

вертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.566 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 140.397 kW. 
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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 
17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve EVROSUROVINA PA import-eksport 
SHPKNJP Manastir, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “EVROSUROVINA”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-332/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

EVROSUROVINA PA import-eksport SHPKNJP 
Manastir, me seli në rr. "Prilepska" nr. 76/4, Manastir, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 11 prill 2050  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

713-2022 
 
6. Numri amzë: 6677444 
 
7. Numri tatimor: 4002011522570 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “EVROSUROVINA”, në objektin nr.1 në PK 
nr.17556/7 dhe objektin nr.60 në PK nr.17556/1, KK 
Manastir 5, komuna e Manastirit. 

9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
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3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED 
"EVROSUROVINA" 

b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 
fotovoltaike: 350,14 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
300 kW 

d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe 
jetëgjatësia e paraparë: viti 2022 

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: PiKCELL 

GROUP PiK410M(120) 
- numri i paneleve fotovoltaike: 854 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 410 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONIUS TAURO ECO, fuqia 100 kW, 3 invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.566 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 140.397 

kW. 
______________ 

3492. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
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 транспорт, производство, трго-

вија и услуги БАЛЕКС ДОО увоз-извоз Штип се изда-
ва лиценца за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од фотонапонска електро-
централа ФЕЦ “БАЛЕКС 2”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-347/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за транспорт, производство, трговија и ус-

луги БАЛЕКС ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на 
ул. “Брегалничка” бр.62 Штип, Република Северна Ма-
кедонија 
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2. Енергетска дејност за која се издава ли-
ценцата: Производство на електрична енергија  

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-735-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5648025 
 
7. Единствен даночен број: 4029002123056 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “БАЛЕКС 2”, на објект 
бр.1 на КП 128/3, КО Штип 1, Општина Штип. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  
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13. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“БАЛЕКС 2” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 99 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 100 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

PERC Half Cuted 450Wp  
- број на фотонапонски панели: 220 
- моќност на фотонапонски панели: 450 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
GO HEART, 230/400 V COG10KTL, моќност 100 

kW, 1 инвертор 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 

1.784,9 kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 242.184 kWh. 
___________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

V E N D I M 
PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 

VEPRIMTARISË ENERGJETIKE TË PRODHIMIT 
TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Transportit, të Prodhimit, të Tregtisë 

dhe të Shërbimeve BALEKS SHPK Shtip, i jepet licencë 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të 
energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED 
“BALEKS 2”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-347/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
31 tetor 2022  Kryetar, 

          Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Transportit, e Prodhimit, e Tregtisë dhe e 

Shërbimeve BALEKS SHPK import-eksport Shtip, me seli 
në rr. "Bregallniçka" nr.62, Shtip, Republika e Maqedonisë 
së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

735-2022 
 
6. Numri amzë: 5648025 
 
7. Numri tatimor: 4029002123056 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtairnë energjetike të prodhimit 

të energjisë elektrike e kryen nga centrali elektrik diellor 
CED “BALEKS 2” në objektin nr.1 në PK. 128/3, KK 
Shtip 1, komuna e Shtipit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 
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- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 

- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "BALEKS 2" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 99 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

100 kW 
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d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 
punës: viti 2022 

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: PERC 

Half Cuted 450Wp  
- numri i paneleve fotovoltaike: 220 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 450 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
GO HEART, 230/400 V COG10KTL, fuqia 100 kW, 1 

invertor 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.784,9 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 242.184 

kWh. 
__________ 

3493. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
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 трговија на големо и мало и ус-

луги ИЛИНО ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје се из-
дава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотонапонска елек-
троцентрала ФЕЦ “ИЛИНО ПРОМЕТ”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-351/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија на големо и мало и услуги 

ИЛИНО ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 
на ул. “16-та Македонска Бригада” бр.18, Скопје-Гази 
Баба, Република Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 
2022 година 

 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-727-2022 
 
6. Единствен матичен број: 4265670 
 
7. Единствен даночен број: 4030991140272 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ИЛИНО ПРОМЕТ”, на 
објекти бр.1, 2, 10, 11 и 13 на КП бр.10019/1 КО Кава-
дарци, Општина Кавадарци. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
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производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

14. Менување, продолжување, пренос, престану-
вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ИЛИНО ПРОМЕТ” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 350,24 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 330 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и про-
ценет животен век: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LONGi Solar LR5 72 HPH 550M   
- број на фотонапонски панели: 200 
- моќност на фотонапонски панели: 550 W 
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LONGi Solar LR5 72 HPH 455M   
- број на фотонапонски панели: 528 
- моќност на фотонапонски панели: 455 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUNGROW SG110CX, моќност 110 kW, 3 ин-

вертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.400 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 490 MWh. 
____________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Tregtisë me Shumicë dhe me Pakicë 

ILINO PROMET SHPK import-eksport Shkup, i jepet 
licencë e kryerjes së veprimtarisë energjetike prodhim të 
energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED 
“ILINO PROMET”. 
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2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-351/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Tregtisë me Shumicë dhe me Pakicë dhe e 

Shërbimeve ILINO PROMET import-eksport Shkup, me 
seli në rr. "16-ta Makedonska Brigada" nr. 18 , Shkup- 
Gazi Babë, Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

727-2022 
 
6. Numri amzë: 4265670 
 
7. Numri tatimor: 4030991140272 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, do ta kryejë veprimtarinë energjetike 

të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik 
diellor CED “ILINO PROMET”, në objektet nr.1, 2, 10, 11 
dhe 13 në PK nr.10019/1 KK Kavadar, komuna e 
Kavadarit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 
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11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "ILINO 
PROMET" 

b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 
fotovoltaike: 350,24 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
330 kW 

d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe 
jetëgjatësia e paraparë: viti 2022 

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LONGi 

Solar LR5 72 HPH 550M   
- numri i paneleve fotovoltaike: 200 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 550 W 
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LONGi 

Solar LR5 72 HPH 455M   
- numri i paneleve fotovoltaike: 528 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 455 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUNGROW SG110CX, fuqia 110 kW, 3 invertorë 

g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.400 
kWh/m2 

h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 490 
MWh. 

_____________ 
3494. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
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, услуги и промет 

ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз ДОО Кочани се издава ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотонапонска електроцен-
трала ФЕЦ “ЕКСКЛУЗИВ 2”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-354/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, услуги и промет ЕК-

СКЛУЗИВ увоз-извоз ДОО Кочани, со седиште на ул. 
“Никола Карев” бр.2-2/2 Кочани, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-714-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5455855 
 
7. Единствен даночен број: 4013000112371 
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8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЕКСКЛУЗИВ 2”, на об-
јект бр.1 на КП бр.16709 КО Кочани, Општина Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 
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15. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ЕКСКЛУЗИВ 2” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 230,4 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 180 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и про-
ценет животен век: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

HiKu CS7N 600MS   
- број на фотонапонски панели: 384 
- моќност на фотонапонски панели: 600 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUN2000-60KTL-M1, моќност 60 kW, 3 инвертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.546 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 310 MWh. 
______________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit , të Shërbimeve dhe të 

Qarkullimit EKSKLUZIV import-eksport SHPK Koçan, i 
jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “EKSKLUZIV 2”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-354/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
31 tetor 2022  Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Shërbimeve dhe e Qarkullimit 

EKSKLUZIV import-eksport SHPK Koçan, me seli në rr. 
"Nikolla Karev" nr.2-2/2 Koçan, Republika e Maqedonisë 
së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

714-2022 
 
6. Numri amzë: 5455855 
 
7. Numri tatimor: 4013000112371 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike të prodhimit 

të energjisë elektrike e kryen nga centrali elektrik diellor 
CED “EKSKLUZIV” në objektin nr.1 në PK nr.16709 KK 
Koçan, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 
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- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED "EKSKLUZIV 

2" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 230,4 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

180 kW 
d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe 

jetëgjatësia e paraparë: viti 2022 
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: HiKu 

CS7N 600MS   
- numri i paneleve fotovoltaike: 384 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 600 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUN2000-60KTL-M1, fuqia 60kW, 3 invertorë 
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g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.546 
kWh/m2 

h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 310 
MWh. 

______________ 
3495. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
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, услуги и промет 

ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз ДОО Кочани се издава ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотонапонска електроцен-
трала ФЕЦ “ЕКСКЛУЗИВ 1”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-355/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
  

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, услуги и промет ЕК-

СКЛУЗИВ увоз-извоз ДОО Кочани, со седиште на ул. 
“Никола Карев” бр.2-2/2 Кочани, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-715-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5455855 

7. Единствен даночен број: 4013000112371 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЕКСКЛУЗИВ 1”, на об-
јект бр.1 на КП бр.16744/2, КО Кочани, Општина Ко-
чани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
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година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

15. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ЕКСКЛУЗИВ 1” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 69,6 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 60 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и про-
ценет животен век: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

HiKu CS7N 600MS   
- број на фотонапонски панели: 116 
- моќност на фотонапонски панели: 600 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUN2000-60KTL-M1, моќност 60 kW, 1 инвертор 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.546 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 82,8 MWh. 
______________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit , të Shërbimeve dhe të 

Qarkullimit EKSKLUZIV import-eksport SHPK Koçan, i 
jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “EKSKLUZIV 1”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
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3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-355/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Shërbimeve dhe e Qarkullimit 

EKSKLUZIV import-eksport SHPK Koçan, me seli në rr. 
"Nikolla Karev" nr.2-2/2 Koçan, Republika e Maqedonisë 
së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

715-2022 
 
6. Numri amzë: 5455855 
 
7. Numri tatimor: 4013000112371 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike të prodhimit 

të energjisë elektrike e kryen nga centrali elektrik diellor 
CED “EKSKLUZIV 1” në objektin nr.1 në PK nr.16744 
KK Koçan, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
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6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 
kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "EKSKLUZIV 
1" 

b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 
fotovoltaike: 69,6 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 60 
kW 

d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe 
jetëgjatësia e paraparë: viti 2022 

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: HiKu 

CS7N 600MS   
- numri i paneleve fotovoltaike: 116 

- fuqia e paneleve fotovoltaike: 600 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUN2000-60KTL-M1, fuqia 60 kW, 1 invertor 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.546 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 82,8 

MWh. 
_____________ 

3496. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Внатрешна и надворешна трговија и произ-

водство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерство друштво-
Скопје се издава лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ТЕХНОКОМЕРЦ”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-356/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Внатрешна и надворешна трговија и производство 

ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерство друштво-Скопје, со 
седиште на ул. “8-ми Септември” бр.42 Скопје-Кар-
пош, Република Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
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5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-
ПРОИЗ-711-2022 

 
6. Единствен матичен број: 4058755 
 
7. Единствен даночен број: 4030972262065 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ТЕХНОКОМЕРЦ”, на 
објект бр.1 на КП бр.360/5, КО Карпош, Општина Кар-
пош. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

10. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 
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14. Менување, продолжување, пренос, престану-
вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ТЕХНОКОМЕРЦ” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 54 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 50 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

PiK550M(144)  
- број на фотонапонски панели: 88 
- моќност на фотонапонски панели: 550 W 
- тип и производител на фотонапонски панели: 

PiK560M(144) 
- број на фотонапонски панели: 10 
- моќност на фотонапонски панели: 560 W 
- тип, производител и номинални податоци на  ин-

вертор:  
FRONIUS TAURO, моќност 50 kW, 1 инвертор 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.236 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 65 MW. 
______________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Tregtisë së Brendshme dhe të Jashtme dhe të 

Prodhimit TEHNOKOMERC Shoqëria Aksionare - Shkup, 
i jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “TEHNOKOMERC”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Komisioni Rregullator i 

Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-356/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 
31 tetor 2022 Kryetar, 

           Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Tregtia e Brendshme dhe e Jashtme dhe Prodhimi 

TEHNOKOMERC Shoqëria Aksionare - Shkup, me seli në 
rr. "8 Shtatori" nr. 42 Shkup- Karposh, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

711-2022 
 
6. Numri amzë: 4058755 
 
7. Numri tatimor: 4030972262065 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike të prodhimit 

të energjisë elektrike e kryen nga centrali elektrik diellor 
CED “TEHNOKOMERC” në objektin nr.1 në PK 
nr.360/5, KK Karposh, komuna e Karposhit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 
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- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 

6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 
kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED 
"TEHNOKOMERC" 

b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 
fotovoltaike: 54 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 50 
kW 

d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 
punës: viti 2022 

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: 

PiK550M(144)  
- numri i paneleve fotovoltaike: 88 
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- fuqia e paneleve fotovoltaike: 550 W 
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: 

PiK560M(144) 
- numri i paneleve fotovoltaike: 10 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 560 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONIUS TAURO, fuqia 50 kW, 1 invertor 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.236 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 65 MW. 

_____________ 
3497. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ВИТА РЕС ДОО увоз-извоз Ресен се издава лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од фотонапонски електроцентрали 
ФЕЦ “ВИТА РЕС 1” и ФЕЦ “ВИТА РЕС 2”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-358/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог: 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги ВИТА 

РЕС ДОО увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. “29-ти 
Ноември” бр.1-26 Ресен, Република Северна Македо-
нија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 

4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 
2057 година  

 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-731-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5999774 
 
7. Единствен даночен број: 4024005107491 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понски електроцентрали ФЕЦ “ВИТА РЕС 1” на објект 
на КП бр. 4572/14 и ФЕЦ “ВИТА РЕС 2” на објект на 
КП бр. 4572/15, КО Ресен, Општина Ресен. 

 
9. Место на испорака во електродистрибутивна-

та мрежа 
Испораката на електрична енергија во електродис-

трибутивната мрежа од ФЕЦ “ВИТА РЕС 1” и ФЕЦ 
“ВИТА РЕС 2” ќе се врши согласно дефинираните ус-
лови за приклучување во Решението за согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа 
бр.УП1-10-380 од 20 јули 2022 година издадено од 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

 
10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 
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- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
17. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

17.1 ФЕЦ “ВИТА РЕС 1” 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ВИТА РЕС 1” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 303,03 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 300 kW 
г) година на почеток и завршеток на градба и поче-

ток со работа: 2022 година   
д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

Longi  Solar LR4-72HPH 455M 
- број на фотонапонски панели: 666 
- моќност на фотонапонски панели: 455 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 100KTL-M1, моќност 100 kW, 3 

инвертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.355 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 410,6 MWh 
 
17.2 ФЕЦ “ВИТА РЕС 2” 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ВИТА РЕС 2” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 106,47 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 100 kW 
г) година на почеток и завршеток на градба и поче-

ток со работа: 2022 година   
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д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е)податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

Longi  Solar LR4-72HPH 455M 
- број на фотонапонски панели: 234 
- моќност на фотонапонски панели: 455 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 100KTL-M1, моќност 100 kW, 1 

инвертор 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.355 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 144,2 MWh 
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve VITA RES SHPK import-eksport Resnjë, i 
jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore CED “VITA RES 1” dhe CED “VITA RES 2”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 

botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-358/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë: 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

VITA RES SHPK import-eksport Resnjë, me seli në rr. "29 
Nëntori" nr.1-26, Resnjë, Republika e Maqedonisë së 
Veriut 

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 
licenca: Prodhim i energjisë elektrike  

 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

731-2022 
 
6. Numri amzë: 5999774 
 
7. Numri tatimor: 4024005107491 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike prodhim të 

energjisë elektrike e kryen nga centralet elektrike diellore 
CED “VITA RES 1” në objektin në PK nr. 4572/14 dhe 
CED “VITA RES 2” në objektin në PK nr. 4572/15, KK 
Resnjë, komuna e Resnjës. 

 
9. Vendi i dërgesës në rrjetin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike 
Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes 

së energjisë elektrike nga CED "VITA RES 1" dhe CED 
"VITA RES 2" do të bëhet në përputhje me kushtet e 
definuara për lidhje në aktvendimin për miratimin e lidhjes 
në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike PA1-10-380 
datë 20 korrik 2022 të dhënë nga Elektrodistribucioni 
SHPKNJP Shkup. 

 
10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
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Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
12. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
13. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 

Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore. 

 
14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
15. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
17. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

 
17.1 CED “VITA RES 1” 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED “VITA RES 1” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 303,03 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

300 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022   
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: Longi  

Solar LR4-72HPH 455M 
- numri i paneleve fotovoltaike: 666 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 455 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 100KTL-M1, fuqia 100 kW, 3 

invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.355 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 410,6 

MWh 
 
17.2 CED “VITA RES 2” 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED “VITA RES 2” 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 106,47 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

100 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022   
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: Longi  

Solar LR4-72HPH 455M 
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- numri i paneleve fotovoltaike: 234 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 455 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 100KTL-M1, fuqia 100 kW, 1 

invertor 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.355 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 144,2 

MWh 
__________ 

3498. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 45 став (1) од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19) и член 13 и член 22 од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
31 октомври 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 
енергија („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.125/19) издадена на Друштвото за произ-
водство и трговија со технички делови и навојни про-
изводи АРИЉЕМЕТАЛ ДОО увоз-извоз Скопје, точка-
та 1 се менува и гласи: 

“На Друштвото за производство и трговија со тех-
нички делови и навојни производи АРИЉЕМЕТАЛ 
ДОО увоз-извоз Скопје се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ 
“АРИЉЕМЕТАЛ 1” и ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ 2”. 

Прилогот се заменува со нов Прилог којшто е сос-
тавен дел на оваа одлука. 

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука 
се врши по барање на Друштвото поради зголемување 
на капацитетите со кои се врши дејноста. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-363/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија со технички 

делови и навојни производи АРИЉЕМЕТАЛ ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Перо Наков” 
бр.110, Индустриска зона МЗТ, Скопје-Гази Баба 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-
ценцата: Производство на електрична енергија  

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 мај 2019 

година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 мај 2054 го-

дина 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-369-2019 
 
6. Единствен матичен број: 4393538 
 
7. Единствен даночен број: 4030992219387 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понски електроцентрали ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ 1” на 
објект бр.3 и ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ 2” на објекти бр.1 
и 2 на КП бр.1125/42, КО Маџари, Општина Гази Баба. 

 
9. Место на испорака во електродистрибутивна-

та мрежа 
Испораката на електрична енергија во електродис-

трибутивната мрежа од ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ 1” и 
ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ 2” ќе се врши согласно дефини-
раните услови за приклучување во Решението за сог-
ласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа УП1-10-471 од 15 септември 2022 година изда-
дено од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

 
10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
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за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
17. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понски електроцентрали со следните технички каракте-
ристики: 

 
17.1 ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ 1” 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“АРИЉЕМЕТАЛ 1” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 38,88 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 30 kW 
г) година на почеток и завршеток на градба: 2018 

година 
д) година на почеток со работа: 2019 година   
е) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

PiKCELL GROUP PiK270P (60) 
- број на фотонапонски панели: 144 
- моќност на фотонапонски панели: 270 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
Steca Grid, моќност 10 kW, 3 инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.560 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 49 МWh 
 
17.2 ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ 2” 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“АРИЉЕМЕТАЛ 2” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

фотонапонски панели: 206,64 kW 
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в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 200 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток со работа: 2022 година   

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

PikCELL GROUP Pik410(144) 
- број на фотонапонски панели: 504 
- моќност на фотонапонски панели: 410 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
FRONIUS TAURO, моќност 100 kW, 2 инвертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 

1.547,89 kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 128 МWh 
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënparagrafi 

17  dhe nenit 45 paragrafi (1) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 13 dhe nenit 22 të Rregullores 
së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 
44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 31 tetor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR NDRYSHIMIN E LICENCËS PËR KRYERJEN 
E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË 

PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
 
1. Në Vendimin për Dhënien e Licencës për Kryerjen e 

Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të Energjisë 
Elektrike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” nr.125/19), të dhënë përShoqërinë e Prodhimit dhe 
të Tregtisë me Pjesë Teknike dhe Prodhime me Dhëmba 
ARILJEMETAL SHPK Shkup, pika 1 ndryshohet si në 
vijim: 

“Shoqërisë së Prodhimit dhe të Tregtisë me Pjesë 
Teknike dhe Prodhime me Dhëmbëz ARILJEMETAL 
SHPK import-eksport Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centralet elektrike diellore CED “ARILJEMETAL 1” 
dhe CED “ARILJEMETAL 2”. 

Shtojca zëvendësohet me Shtojcë të re, e cila është 
pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

2. Ndryshimi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi 
kryhet me kërkesë të Shoqërisë për shkak të rritjes së 
kapaciteteve, me të cilat kryhet veprimtaria. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-363/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit dhe e Tregtisë me Pjesë Teknike 

dhe me Prodhime me Dhëmbëza ARILJEMETAL SHPK 
import-eksport Shkup, me seli në rr. “Pero Nakov” nr.110, 
Zona Industriale MZT, Shkup-Gazi Babë 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 maj 2019 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 maj 2054 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

369-2019 
 
6. Numri amzë: 4393538 
 
7. Numri tatimor: 4030992219387 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike të prodhimit 

të energjisë elektrike e kryen nga centralet elektrike 
diellore CED “ARILJEMETAL 1” në objektin nr.3 dhe 
CED “ARILJEMETAL 2” në objektet nr.1 dhe 2 në PK 
nr.1125/42, KK Maxhari, komuna e Gazi Babës. 

 
9. Vendi i dërgesës në rrjetin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike 
Dërgesa e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes 

së energjisë elektrike nga CED “ARILJEMETAL 1” dhe 
CED "ARILJEMETAL 2" do të kryhet në përputhje me 
kushtet e definuara për lidhje, të cekura në aktvendimin për 
miratimin e lidhjes në rrjetin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike PA1-10-471 datë 15 shtator 2022, të dhënë nga 
Elektrodistribucioni SHPKNJP Shkup. 

 
10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 
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- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
12. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
13. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore. 

 
14. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
15. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
16. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
17. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

 
17.1 CED “ARILJEMETAL 1” 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED 

"ARILJEMETAL 1" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 38,88 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 30 

kW 
d) viti i fillimit dhe i përfundimit të ndërtimit: viti 2018 
e) viti i fillimit të punës: viti 2019   
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: PiKCELL 

GROUP PiK270P (60) 
- numri i paneleve fotovoltaike: 144 
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- fuqia e paneleve fotovoltaike: 270 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
Steca Grid, fuqia 10 kW, 3 invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.560 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 49 МWh 
 
17.2 CED “ARILJEMETAL 2” 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED 

"ARILJEMETAL 2" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 206,64 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

200 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022   
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: PikCELL 

GROUP Pik410(144) 
- numri i paneleve fotovoltaike: 504 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 410 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONUS TAURO, fuqia 100 kW, 2 invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.547,89 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 128 

МWh 
__________ 

3499. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
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, услуги и трговија 

на големо и мало Димче Котевски КОБИЛ извоз-увоз 
Битола ДООЕЛ се издава лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОБИЛ”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-367/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, услуги и трговија на го-

лемо и мало Димче Котевски КОБИЛ извоз-увоз Бито-
ла ДООЕЛ, со седиште на Новачки Пат ББ Битола, Ре-
публика Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-736-2022 
 
6. Единствен матичен број: 4215257 
 
7. Единствен даночен број: 4002991115401 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “КОБИЛ”, на објект на 
КП бр.1421/1, КО Битола 5, Општина Битола. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 
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- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“КОБИЛ” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 244,8 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 240 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

DAQO-DQ72P-340H-340Wp   
- број на фотонапонски панели: 720 
- моќност на фотонапонски панели: 340 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
SUN2000-60KTL-M0, моќност 60 kW, 4 инвертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.500 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 500 MW. 
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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 
17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Shërbimeve dhe të 

Tregtisë me Shumicë dhe me Pakicë Dimçe Kotevski 
KOBILL import-eksport Manastir SHPKNJP, i jepet 
licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të 
energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED 
“KOBILL”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-367/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Shërbimeve dhe e Tregtisë me 

Shumicë dhe me Pakicë Dimçe Kotevski KOBILL eksport 
-import SHPKNJP, me seli në Novaçki Pat, p.n. Manastir, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

736-2022 
 
6. Numri amzë: 4215257 
 
7. Numri tatimor: 4002991115401 

8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “KOBILL”, në objektin në PK nr.1421/1, KK 
Manastir 5, komuna e Manastirit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
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31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 
bartësit të licencës  

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "KOBILL" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 244,8 kW 
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 

240 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 

punës: viti 2022 
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: DAQO-

DQ72P-340H-340Wp   
- numri i paneleve fotovoltaike: 720 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 340 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
SUN2000-60KTL-M0, fuqia 60kW, 4 invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.500 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 500 

MW. 
_____________ 

3500. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скоп-

је се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-378/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.
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Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје, со 

седиште на ул. “Дрезденска” бр.52 Скопје-Карпош, Ре-
публика Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2047 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-728-2022 
 
6. Единствен матичен број: 4067533 
 
7. Единствен даночен број: 4030975274722 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ГРАДЕЖЕН ИНСТИ-
ТУТ”, на објект бр.1 на КП бр.2424/3, КО Карпош, Оп-
штина Карпош. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  
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12. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 173,84 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 150 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

Pikcell Group, PiK410(144)  
- број на фотонапонски панели: 424 
- моќност на фотонапонски панели: 410 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
FRONIUS TAURO ECO, моќност 50 kW, 3 ин-

вертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 

1.475,3 kWh/m2 
з) чекувано годишно производство на електрична 

енергија: 193 MW. 

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 
17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Institutit të Ndërtimtarisë MAKEDONIJA SHA- 

Shkup, i jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “INSTITUTI I NDËRTIMTARISË”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-378/22

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar, 
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Instituti i Ndërtimtarisë MAKEDONIJA SHA-Shkup, 

me seli në rr. "Drezdenska" nr. 52 Shkup- Karposh, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2047  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

728-2022 
 
6. Numri amzë: 4067533 
 
7. Numri tatimor: 4030975274722 
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8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike të prodhimit 

të energjisë elektrike e kryen nga centrali elektrik diellor 
CED “GRADEZHEN INSTITUT” në objektin nr.1 në PK 
nr.2424/3, KK Karposh, komuna e Karposhit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 

31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 



 Стр. 72 - Бр. 240                                                                                  9 ноември 2022 
 

15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 
bartësit të licencës  

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED 
"GRADEZHEN INSTITUT" 

b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 
fotovoltaike: 173,84 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
150 kW 

d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 
punës: viti 2022 

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: Pikcell 

Group, PiK410(144)  
- numri i paneleve fotovoltaike: 424 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 410 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONIUS TAURO ECO, fuqia 50 kW, 3 invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.475,3 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 193 

MW. 
______________ 

3501. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското заштитно друштво за производ-

ство, трговија и услуги, угостителска дејност, тран-
спорт и сообраќај АНДРОС ФАРМ Охрид ДОО се из-
дава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотонапонска елек-
троцентрала ФЕЦ “АНДРОС ФАРМ”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-385/22 Република Северна Македонија,

31 октомври 2022 година     Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Трговско заштитно друштво за производство, трго-

вија и услуги, угостителска дејност, транспорт и сооб-
раќај АНДРОС ФАРМ Охрид ДОО, со седиште на ул. 
“15-ти Корпус” ББ Охрид, Република Северна Македо-
нија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 декември 

2056 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-712-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5717345 
 
7. Единствен даночен број: 4020002132988 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “АНДРОС ФАРМ”, на 
објект бр.1 на КП бр.8728/3, КО Охрид 2, Општина 
Охрид. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 
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- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

5) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“АНДРОС ФАРМ” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 200,49 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 188 kW 
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г) година на почеток и завршеток на градба и про-
ценет животен век: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 40 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

Luxor Solar GmbH 
- број на фотонапонски панели: 489 
- моќност на фотонапонски панели: 410 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
FRONIUS ECO, моќност 27 kW, 3 инвертори 
FRONIUS SYMO, моќност 15 kW, 5 инвертори 
FRONIUS SYMO, моќност 12,5 kW, 2 инвертори 
FRONIUS SYMO, моќност 7 kW, 1 инвертор 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.673 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 292 MW. 
___________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë Tregtare Mbrojtëse të Prodhimit, të 

Tregtisë dhe të Shërbimeve, të Veprimtarisë Gastronomike, 
të Transportit dhe të Komunikacionit ANDROS FARM 
Ohër SHPK, i jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “ANDROS FARM”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës       
 dhe i Shërbimeve të Ujit të 

 
PA1 nr. 12-385/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar, 
Shkup Mарко Бислимоски, d.v. 

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria Tregtare Mbrojtëse e Prodhimit, e Tregtisë, e 

Shërbimeve, e Veprimtarisë Gastronomike, e Transportit 
dhe e Komunikacionit ANDROS FARM Ohër SHPK, me 
seli në rr. "15-ti Korpus" p.n. Ohër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 dhjetor 2056  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

712-2022 
 
6. Numri amzë: 5717345 
 
7. Numri tatimor: 4020002132988 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike të 

prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “ANDROS FARM”, në objektin nr.1 në PK 
nr.8728/3, KK Ohër 2, komuna e Ohrit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 
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- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "ANDROS 
FARM" 

b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 
fotovoltaike: 200,49 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
188 kW 

d) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe 
jetëgjatësia e paraparë: viti 2022 

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 40 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: Luxor 

Solar GmbH 
- numri i paneleve fotovoltaike: 489 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 410 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONUS ECO, fuqia 27 kW, 3 invertorë 
FRONUS SYMO, fuqia 15 kW, 5 invertorë 
FRONUS SYMO, fuqia 12,5 kW, 2 invertorë 
FRONIUS SYMO, fuqia 7 kW, 1 invertor 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.673 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 292 

MW. 
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3502. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 31 октомври 2022 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

АНТХУРА МК ДООЕЛ увоз-извоз Кочани се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотонапонска електроцен-
трала ФЕЦ “АНТХУРА СОЛАР 1”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-401/22 Република Северна Македонија,
31 октомври 2022 година     Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги АН-

ТХУРА МК ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, со седиште на 
ул. “Оризова” бр.15, Кочани, Република Северна Маке-
донија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 октомври 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 октомври 

2057 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-734-2022 
 
6. Единствен матичен број: 6869564 
 
7. Единствен даночен број: 4080013536820 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “АНТХУРА СОЛАР 1”, 
на објект бр.1 на КП бр.7193/1, КО Кочани, Општина 
Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
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година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
11. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со за-

кон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните 
податоци и информации при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

15. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“АНТХУРА СОЛАР 1” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
фотонапонски панели: 974,16 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 1.000 kW 

г) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2022 година 

д) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
е) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LR5-72HPH-540M  
- број на фотонапонски панели: 1.804 
- моќност на фотонапонски панели: 540 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 100KTL M1 моќност 100 kW, 10 

инвертори 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.500 

kWh/m2 
з) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.461.240 kWh. 
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 

17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve ANTHURA MK SHPKNJP import-eksport 
Koçan, i jepet licencë e kryerjes së veprimtarisë energjetike 
prodhim të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “ANTHURA SOLAR 1”. 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
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3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-401/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

31 tetor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

ANTHURA MK SHPKNJP import-eksport Koçan, me seli 
në rr. "Orizova" nr.15, Koçan, Republika e Maqedonisë së 
Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 31 tetor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 31 tetor 2057  
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

734-2022 
 
6. Numri amzë: 6869564 
 
7. Numri tatimor: 4080013536820 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike të prodhimit 

të energjisë elektrike e kryen nga centrali elektrik diellor 
CED “ANTHURA SOLAR 1” në objektin nr.1 në PK 
nr.7193/1 KK Koçan, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
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5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 
përkatës, 

6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 
kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "ANTHURA 
SOLAR 1" 

b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 
fotovoltaike: 974,16 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 1 
000 kW 

d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i 
punës: viti 2022 

e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LR5-

72HPH-540M  
- numri i paneleve fotovoltaike: 1804 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 540 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 100KTL M1 fuqia 100 kW, 10 

invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.500 

kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 

1.461.240 kWh. 
___________ 

3503. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 
114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 7 ноември 2022 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛЕ 24 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје му се издава ли-
ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија е дадена во Прилог, кој-
што е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-423/22

7 ноември 2022 година       
Република Северна Македонија,

Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

  
Прилог 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги СОЛЕ 

24 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Хрис-
тијан Тодоровски - Карпош” бр. 55 Б Скопје-Бутел, Ре-
публика Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата: Снабдување со електрична енергија  
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3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември 
2022 година 

 
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември 

2032 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

СНАБ-738-2022 
 
6. Единствен матичен број: 7633696 
 
7. Единствен даночен број: 4038022519931 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот или операторите на електродис-
трибутивните системи како и на други учесници на па-
зарот на електрична енергија согласно член 100 од За-
конот за енергетика*. 

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

носта 
Енергетската дејност снабдување со електрична 

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

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

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата 
територија на Република Северна Македонија и стран-
ство. 

 
11. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори,  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, правилата за пазар на електрична 
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-
вила за дистрибуција за електричната енергија која се 
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 
за испорачаната електрична енергија по договорната 
цена како и надоместок за користење на пазарот на 
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-
но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 
согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика*, 
снабдувачот на електрична енергија на своите потро-
шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-
тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-
рошената активна и/или реактивна електрична енергија 
и за ангажираната електрична моќност, извршени од 
соодветниот оператор на системот, 

- работи во согласност со правилата за снабдување 
со електрична енергија и правилата за пазар на елек-
тричната енергија, 

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во 
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето, 

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квали-
тет утврден во правилата за снабдување со електрична 
енергија, 

- обезбеди недискриминаторен третман на сите пот-
рошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечени-
те подрачја, 

- ги објави на својата веб страница општите услови 
на своите договори за снабдување со електрична енер-
гија за малите потрошувачи и домаќинствата, 

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и 
точни известувања за реалната потрошувачка и трошо-
ците за електрична енергија, за да можат да управуваат 
со својата потрошувачка, 

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен 
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошу-
вачот, во рок не подолг од три недели од денот кога 
потрошувачот доставил барање за снабдување до нови-
от снабдувач со електрична енергија, 

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со 
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно 
затворање на сметката во рок од шест недели од наста-
нувањето на промената на снабдувачот, 

- воспостави постапки за ефикасно решавање на 
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, 
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спо-
рови и обврска за враќање и/или компензација на сред-
ства кога е тоа оправдано, 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и резервираниот капацитет и регулира-
ните услуги од операторот на електропреносниот сис-
тем и/или операторите на електродистрибутивните сис-
теми, 

- доставува до операторот на електропреносниот 
систем податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачка на електрична енергија за своите потрошу-
вачи, неопходни за пресметка на дебалансите, 

- ги објавува општите статистички податоци пов-
рзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид 
заштитата на доверливоста, 

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

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

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

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

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 
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- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни удлуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- ги почитува и да постапува согласно правилници-
те и другите прописи кои ги донесува или одобрува Ре-
гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија врз основа на Законот 
за енергетика*, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
12. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави годишен извештај за финансиското 
и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавена и продадена количина на електрична 

енергија во текот на годината, 
2. годишна завршна сметка со сите прилози, 
3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 
4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 
 
13. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност снабдување со електрична енер-
гија.  

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци. 

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 
17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 
13 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator 
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 7 nëntor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të 

Shërbimeve SOLE 24 import-eksport SHPKNJP Shkup i 
jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetikë të 
furnizimit me energji elektrike.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike 
furnizim me energji elektrike është dhënë në shtojcë, e cila 
është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Komisioni Rregullator i Energjetikës

dhe i Shërbimeve të Ujit të
PA1 nr. 12-423/22 Republikës së Maqedonisë së Veriut

7 nëntor 2022 Kryetar, 
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË FURNIZIMIT ME ENERGJI 

ELEKTRIKE 
 

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve 

SOLE 24 import-eksport SHPKNJP Shkup, me seli në rr. 
"Hristijan Todorovski-Karposh" nr. 55 B Shkup-Butel, 
Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: furnizim me energji elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 7 nëntor 2022  
 
4. Data e skadimit të licencës: 7 nëntor 2032 
 
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: ЕЕ-СНАБ-

738-2022 
 
6. Numri amzë: 7633696 
 
7. Numri tatimor: 4038022519931 
 
8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike që do 

të kryhet 
Si furnizim me energji elektrike në sensin e kësaj 

licence, konsiderohet prokurimi i energjisë elektrike nga 
vendi dhe nga jashtë, me qëllim të shitjes te konsumatorët, 
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tregtarët dhe furnizuesit e tjerë, tek operatori i sistemit të 
transmetimit të transmetimit të energjisë elektrike ose tek 
operatorët e sistemeve të shpërndarjes së energjisë 
elektrike si dhe te pjesmarrësit e tjerë të tregut të energjisë 
elektrike në përputhje me nenin 100 të Ligjit të 
Energjetikës*. 

 
9. Përshkrimi i kushteve dhe mënyra e kryerjes së 

veprimtarisë 
Veprimtarinë energjetike të furnizimit me energji 

elektrike, bartësi i licencës e kryen përmes lidhjes së 
kontratave përkatëse  për blerje dhe shitje të energjisë 
elektrike dhe kontratave të marrjes me qira të kapacitetit të 
transmetimit dhe/ose të shpërndarjes. 

 
10. Rajoni, ku do të kryhet veprimtaria  
Veprimtarinë energjetike të furnizimit me energji 

elektrike, bartësi i licencës do ta kryejë në të gjithë 
territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë 
vendit. 

 
11. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar: 
- të sigurojë dërgesë të papenguar dhe të vazhdueshme 

të energjisë elektrike në përputhje me kontratat për 
shitblerje,  

- të sigurojë nga operatorët, kapacitet përkatës të 
transmetimit dhe/ose të shpërndarjes në përputhje me 
tarifat e vlefshme, me rregullat e tregut të energjisë 
elektrike, me rregullat e rrjetit të transmetimit dhe me 
rregullat e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të 
cilin është i detyruar ta dërgojë deri te konsumatorët e tij, 

- t'iu faturojë konsumatorëve të tij kompensim për 
energjinë elektrike të dorëzuar sipas çmimit të 
marrëveshjes si dhe kompensim për përdorimin e tregut të 
energjisë elektrike. Në rast se furnizuesi ka lidhur kontratë 
me operatorin e sistemit të shpërndarjes, në përputhje me 
nenin 93 paragrafi (5) të Ligjit të Energjetikës*, furnizuesi 
me energji elektrike, konsumatorëve të tij do t'iu faturojë 
edhe kompensimet e përdorimit të sistemit të transmetimit 
dhe/ose të shpërndarjes. Faturimi kryhet në bazë të matjeve 
të energjisë elektrike të shpenzuar aktive dhe/ose reaktive 
dhe për fuqinë e angazhuar elektrike, të kryera nga 
operatori përkatës i sistemit, 

- të punojë në përputhje me rregullat e furnizimit me 
energji elektrike dhe me rregullat e tregut të energjisë 
elektrike, 

- t'i plotësojë detyrimet e tij ndaj konsumatorëve sa i 
përket sigurisë dhe vëllimit të furnizimit, 

- t'iu sigurojë konsumatorëve të tij shërbim me cilësi të 
përcaktuar në rregullat e furnizimit me energji elektrike, 

- t'iu sigurojë trajtim jodiskriminues të gjithë 
konsumatorëve, posaçërisht konsumatorëve të rajoneve më 
të largëta, 

- t'i publikojë në faqen e tij të internetit kushtet e 
përgjithshme të marrëveshjeve të tij për furnizimin me 
energji elektrike për konsumatorët e vegjël dhe për 
amvisëritë, 

- t'iu mundësojë konsumatorëve të marrin njoftime të 
rregullta dhe të sakta për konsumin real dhe për shpenzimet 
e energjisë elektrike, që të mund të menaxhojnë me 
konsumin e tyre, 

- të mundësojë ndërrimin e furnizuesit në mënyrë 
transparente dhe jodiskriminuese, pa shpenzime për 
konsumatorin, në afat jo më të gjatë se tri javë nga dita kur 
furnizuesi ka dërguar kërkesë për furnizim deri te 
furnizuesi i ri me energji elektrike, 

- të sigurojë që gjatë secilit ndërrim të furnizuesit me 
energji elektrike, konsumatori të marrë mbyllje 
përfundimtare të llogarisë në afat prej gjashtë javësh nga 
ndërrimi i furnizuesit, 

- të formojë procedura për zgjidhje efikase të 
kundërshtimeve të konsumatorëve të tij në afat prej 60 
ditësh, përfshirë edhe mundësinë për zgjidhje të kontesteve 
jashtë gjykatave dhe detyrimin për kthimin dhe/ose 
kompensim të mjeteve kur është e arsyeshme, 

- t'i paguajë sasitë e prokuruara të energjisë elektrike, si 
dhe kapacitetin e rezervuar dhe shërbimet e rregulluara nga 
operatori i sistemit  të transmetimit të energjisë elektrike 
dhe/ose nga operatorët e sistemeve të shpërndarjes së 
energjisë elektrike, 

- të dërgojë deri tek operatori i sistemit të transmetimit 
të energjisë elektrike, të dhënat për transakcionet dhe për 
planet e konsumit të energjisë elektrike për konsumatorët e 
tij, të patjetërsueshme për përllogaritjen e debalaceve, 

- t'i publikojë të dhënat e përgjithshme statistikore në 
lidhje me konsumatorët e tij, duke pasur parasysh 
mbrojtjen e besueshmërisë, 

- t'i paguajë sasitë e prokuruara të energjisë elektrike, si 
dhe kapacitetet e marra me qira dhe shërbimet e rregulluara 
përkatëse nga operatorët e sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike dhe/ose nga operatorët e sistemeve të 
shpërndarjes së energjisë elektrike dhe nga operatori i 
tregut të energjisë elektrike, 

- të dërgojë deri te Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, me kërkesë të tij dhe në afat të 
përcaktuar, informata dhe raporte për transakcionet e tij 
dhe për aktivitetet afariste që rezultojnë, mbarojnë ose 
kalojnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

- të sigurojë kuadër përkatës profesional për kryrjen e 
veprimtarisë energjetike të furnizimit me energji elektrike, 

- të siguriojë pajisje përkatëse kompjuterike dhe të 
telekomunikacionit për dhënien dhe kontrollin e faturave 
dhe komunikimin me konsumatorët, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike për të cilën është dhënë licenca, në 
pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave, 

- t'i respektojë dhe të veprojë në përputhje me 
rregulloret dhe dispozitat e tjera që i sjell ose i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të 
Ligjit të Energjetikës*, 
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- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
12. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës Financiare dhe Afariste 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit aktual, të dërgojë raport vjetor të punës 
financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1. sasinë e prokuruar dhe të shitur të energjisë elektrike 

gjatë vitit, 
2. llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3. ekipimin kuadror, trajnimin dhe përsosjen 

profesionale të të punësuarve, 
4. mundësimin e kushteve për kryerje të sigurtë, të 

vazhdueshme dhe cilësore të veprimtarisë. 
 
13. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë dhe të garantojë besueshmërinë e të 
dhënave afariste dhe të informatave gjatë kryerjes së 
veprimtarisë energjetike të furnizimit me energji elektrike.  

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave. 

____________ 
3504. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 
член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
7 ноември 2022 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 трговија и услуги ЦЕНТРАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на прив-
ремена лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2” 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.138/22) и Одлуката за издавање на лиценца за проб-
на работа за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИН-
ВЕСТ 2” (“Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија” бр.178/22). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во “Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија” и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-435/22 Република Северна Македонија,

7 ноември 2022 година       Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

   
Прилог: 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 

ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент 
Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември 

2057 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-594-2022 
 
6. Единствен матичен број: 7426950 
 
7. Единствен даночен број: 4080020590341 



 Стр. 84 - Бр. 240                                                                                  9 ноември 2022 
 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2” 
на КП бр.19/21 КО Тркање, Општина Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 



9 ноември 2022  Бр. 240 - Стр. 85 
 
 

15. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по па-

нели: 1.200,54 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 980 kW 
г) година на почеток на градба: 2021 година 
д) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2022 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LRS5-72HBD 520-540M  
- број на фотонапонски панели: 2.244 
- моќност на фотонапонски панели: 535 Wp 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, моќност 175 

kW, 5 инвертори 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, моќност 105 

kW, 1 инвертор 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.544 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.899 MWh 
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 të Rregullores së Licencave 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 2”.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlejnë 
më Vendmi për Dhënien e Licencës së Përkohshme për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 
Energjisë Elektrike nga Hidrocentrali Elektrik CED 
"CENTRAL INVEST 2" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nr.138/22) dhe Vendimi për Dhënien 
e Licencës së Punës Provë për Kryerjen e Veprimtarisë 
Energjetike të Prodhimit të Energjisë Elektrike nga CED 
“CENTRAL INVEST 2” („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr бр.178/ 22) 

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-435/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
7 nëntor 2022  Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, me seli në bulevardin Shën 
Klimenti i Ohrit nr. 30, Shkup-Qendër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 7 nëntor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 7 nëntor 2057 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

594-2022 
 
6. Numri amzë: 7426950 
 
7. Numri tatimor: 4080020590341 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike prodhim i energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 2” në PK 
nr.19/21 KK Trkanje, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 
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- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 
njerëzve, 

- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "CENTRAL 
INVEST 2" 
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b) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas 
paneleve: 1 200,54 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
980 kW 

d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2021 
e) viti i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LRS5-

72HBD 520-540M  
- numri i paneleve fotovoltaike: 2244 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 535 Wp 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, fuqia 175 kW, 5 

invertorë 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, fuqia 105 kW, 1 

invertor 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.544 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.899 

MWh. 
__________ 

3505. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
7 ноември 2022 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 трговија и услуги ЦЕНТРАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на прив-
ремена лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3” 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.138/22) и Одлуката за издавање на лиценца за проб-
на работа за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИН-
ВЕСТ 3” (“Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија” бр.178/22). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во “Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија” и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-436/22 Република Северна Македонија,

7 ноември 2022 година      Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог: 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 

ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент 
Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември 

2057 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-595-2022 
 
6. Единствен матичен број: 7426950 
 
7. Единствен даночен број: 4080020590341 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3” 
на КП бр.19/14 КО Тркање, Општина Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 
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- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

5) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по па-

нели: 1.200,54 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 980 kW 
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г) година на почеток на градба: 2021 година 
д) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2022 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LRS5-72HBD 520-540M  
- број на фотонапонски панели: 2.244 
- моќност на фотонапонски панели: 535 Wp 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, моќност 175 

kW, 5 инвертори 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, моќност 105 

kW, 1 инвертор 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.544 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.899 MWh. 
__________     

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 të Rregullores së Licencave 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 3”.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlejnë 
më Vendmi për Dhënien e Licencës së Përkohshme për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 
Energjisë Elektrike nga Hidrocentrali Elektrik CED 
"CENTRAL INVEST 3" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nr.138/22) dhe Vendimi për Dhënien 
e Licencës së Punës Provë për Kryerjen e Veprimtarisë 
Energjetike të Prodhimit të Energjisë Elektrike nga CED 
“CENTRAL INVEST 3” („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr бр.178/ 22) 

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-436/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

7 nëntor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

Shtojcë: 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, me seli në bulevardin Shën 
Klimenti i Ohrit nr. 30, Shkup-Qendër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 7 nëntor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 7 nëntor 2057 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

595-2022 
 
6. Numri amzë: 7426950 
 
7. Numri tatimor: 4080020590341 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike prodhim i energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 3” në PK 
nr.19/14 KK Trkanje, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 
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- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "CENTRAL 
INVEST 3" 

b) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas 
paneleve: 1 200,54 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
980 kW 

d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2021 
e) viti i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LRS5-

72HBD 520-540M  
- numri i paneleve fotovoltaike: 2244 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 535 Wp 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, fuqia 175 kW, 5 

invertorë 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, fuqia 105 kW, 1 

invertor 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.544 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.899 

MWh. 
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3506. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 
член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
7 ноември 2022 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 трговија и услуги ЦЕНТРАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на прив-
ремена лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4” 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.138/22) и Одлуката за издавање на лиценца за проб-
на работа за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИН-
ВЕСТ 4” (“Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија” бр.178/22). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во “Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија” и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-437/22 Република Северна Македонија,
7 ноември 2022 година       Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог: 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 

ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент 
Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември 

2022 година 

4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември 
2057 година 

 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-596-2022 
 
6. Единствен матичен број: 7426950 
 
7. Единствен даночен број: 4080020590341 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4” 
на КП бр.19/18 КО Тркање, Општина Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
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производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

13. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по па-

нели: 1.200,54 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 980 kW 
г) година на почеток на градба: 2021 година 
д) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2022 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LRS5-72HBD 520-540M  
- број на фотонапонски панели: 2.244 
- моќност на фотонапонски панели: 535 Wp 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, моќност 175 

kW, 5 инвертори 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, моќност 105 

kW, 1 инвертор 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.544 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.899 MWh 
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 të Rregullores së Licencave 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 
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V E N D I M 
PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 

VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 
TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 4”.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlejnë 
më Vendmi për Dhënien e Licencës së Përkohshme për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 
Energjisë Elektrike nga Hidrocentrali Elektrik CED 
"CENTRAL INVEST 4" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nr.138/22) dhe Vendimi për Dhënien 
e Licencës së Punës Provë për Kryerjen e Veprimtarisë 
Energjetike të Prodhimit të Energjisë Elektrike nga CED 
“CENTRAL INVEST 4” („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr бр.178/ 22) 

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës    
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-437/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

7 nëntor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë: 

 
L I C E N C Ë  

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, me seli në bulevardin Shën 
Klimenti i Ohrit nr. 30, Shkup-Qendër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 7 nëntor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 7 nëntor 2057 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

596-2022 
 
6. Numri amzë: 7426950 
 
7. Numri tatimor: 4080020590341 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike prodhim i energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 4” në PK 
nr.19/18 KK Trkanje, komuna e Koçanit. 

9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
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1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 
energjetike gjatë vitit,  

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 
veprimtaria energjetike 

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 
prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "CENTRAL 
INVEST 4" 

b) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas 
paneleve: 1 200,54 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
980 kW 

d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2021 
e) viti i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LRS5-

72HBD 520-540M  
- numri i paneleve fotovoltaike: 2244 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 535 Wp 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, fuqia 175 kW, 5 

invertorë 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, fuqia 105 kW, 1 

invertor 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.544 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.899 

MWh. 
__________ 

3507. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
7 ноември 2022 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 трговија и услуги ЦЕНТРАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на прив-
ремена лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5” 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.137/22) и Одлуката за издавање на лиценца за проб-
на работа за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИН-
ВЕСТ 5” (“Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија” бр.178/22). 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во “Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија” и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-438/22 Република Северна Македонија,
7 ноември 2022 година       Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 

ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент 
Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември 

2057 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-597-2022 
 
6. Единствен матичен број: 7426950 
 
7. Единствен даночен број: 4080020590341 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5” 
на КП бр.19/12 КО Тркање, Општина Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата   
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
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5) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по па-

нели: 1.200,54 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 980 kW 
г) година на почеток на градба: 2021 година 
д) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2022 година 

е) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LRS5-72HBD 520-540M  
- број на фотонапонски панели: 2.244 
- моќност на фотонапонски панели: 535 Wp 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, моќност 175 

kW, 5 инвертори 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, моќност 105 

kW, 1 инвертор 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.544 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.889 MWh 
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 të Rregullores së Licencave 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 5”.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlejnë 
më Vendmi për Dhënien e Licencës së Përkohshme për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 
Energjisë Elektrike nga Hidrocentrali Elektrik CED 
"CENTRAL INVEST 5" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nr.137/22) dhe Vendimi për Dhënien 
e Licencës së Punës Provë për Kryerjen e Veprimtarisë 
Energjetike të Prodhimit të Energjisë Elektrike nga CED 
“CENTRAL INVEST 5” („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr бр.178/ 22). 

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-438/22
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
7 nëntor 2022  Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
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Shtojcë: 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, me seli në bulevardin Shën 
Klimenti i Ohrit nr. 30, Shkup-Qendër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 7 nëntor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 7 nëntor 2057 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

597-2022 
 
6. Numri amzë: 7426950 
 
7. Numri tatimor: 4080020590341 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike prodhim i energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 5” në PK 
nr.19/12 KK Trkanje, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 

Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 



 Стр. 98 - Бр. 240                                                                                  9 ноември 2022 
 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "CENTRAL 
INVEST 5" 

b) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas 
paneleve: 1 200,54 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
980 kW 

d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2021 
e) viti i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LRS5-

72HBD 520-540M  
- numri i paneleve fotovoltaike: 2244 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 535 Wp 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, fuqia 175 kW, 5 

invertorë 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, fuqia 105 kW, 1 

invertor 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.544 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.889 

MWh. 
__________ 

3508. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
7 ноември 2022 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 трговија и услуги ЦЕНТРАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на прив-
ремена лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6” 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.137/22) и Одлуката за издавање на лиценца за проб-
на работа за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИН-
ВЕСТ 6” (“Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија” бр.178/22). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во “Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија” и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-439/22 Република Северна Македонија,

7 ноември 2022 година       Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Прилог 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 

ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент 
Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември 

2057 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-598-2022 
 
6. Единствен матичен број: 7426950 
 
7. Единствен даночен број: 4080020590341 
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8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6” 
на КП бр.19/13 КО Тркање, Општина Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 
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15. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по па-
нели: 1.200,54 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 980 kW 

г) година на почеток на градба: 2021 година 
д) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2022 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LRS5-72HBD 520-540M  
- број на фотонапонски панели: 2.244 
- моќност на фотонапонски панели: 535 Wp 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, моќност 175 

kW, 5 инвертори 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, моќност 105 

kW, 1 инвертор 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.544 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.888,7 MWh. 
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 të Rregullores së Licencave 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 6”.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlejnë 
më Vendmi për Dhënien e Licencës së Përkohshme për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 
Energjisë Elektrike nga Hidrocentrali Elektrik CED 
"CENTRAL INVEST 6" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nr.137/22) dhe Vendimi për Dhënien 
e Licencës së Punës Provë për Kryerjen e Veprimtarisë 
Energjetike të Prodhimit të Energjisë Elektrike nga CED 
“CENTRAL INVEST 6” („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr бр.178/ 22). 

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-439/12
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
7 nëntor 2022  Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

Shtojcë 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, me seli në bulevardin Shën 
Klimenti i Ohrit nr. 30, Shkup-Qendër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 7 nëntor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 7 nëntor 2057 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

598-2022 
 
6. Numri amzë: 7426950 
 
7. Numri tatimor: 4080020590341 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike prodhim i energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 6” në PK 
nr.19/13 KK Trkanje, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 



9 ноември 2022  Бр. 240 - Стр. 101 
 
 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 
njerëzve, 

- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "CENTRAL 
INVEST 6" 
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b) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas 
paneleve: 1 200,54 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
980 kW 

d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2021 
e) viti i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LRS5-

72HBD 520-540M  
- numri i paneleve fotovoltaike: 2244 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 535 Wp 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, fuqia 175 kW, 5 

invertorë 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, fuqia 105 kW, 1 

invertor 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.544 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.888,7 

MWh. 
__________ 

3509. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
7 ноември 2022 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 трговија и услуги ЦЕНТРАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на прив-
ремена лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7” 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.137/22) и Одлуката за издавање на лиценца за проб-
на работа за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИН-
ВЕСТ 7” (“Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија” бр.178/22). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во “Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија” и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-440/22 Република Северна Македонија,
7 ноември 2022 година       Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 

ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент 
Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември 

2057 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-599-2022 
 
6. Единствен матичен број: 7426950 
 
7. Единствен даночен број: 4080020590341 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7” 
на КП бр.19/15 и 19/19 КО Тркање, Општина Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

-доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 
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- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по па-
нели: 1.200,54 kW 

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 
инвертори: 980 kW 

г) година на почеток на градба: 2021 година 
д) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2022 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LRS5-72HBD 520-540M  
- број на фотонапонски панели: 2.244 
- моќност на фотонапонски панели: 535 Wp 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, моќност 175 

kW, 5 инвертори 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, моќност 105 

kW, 1 инвертор 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.544 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.883,5 MWh. 
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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1) nënparagrafi 
17 dhe nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 të Rregullores së Licencave 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 7”.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlejnë 
më Vendmi për Dhënien e Licencës së Përkohshme për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 
Energjisë Elektrike nga Hidrocentrali Elektrik CED 
"CENTRAL INVEST 7" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nr.137/22) dhe Vendimi për Dhënien 
e Licencës së Punës Provë për Kryerjen e Veprimtarisë 
Energjetike të Prodhimit të Energjisë Elektrike nga CED 
“CENTRAL INVEST 7” („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr бр.178/ 22). 

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-440/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

7 nëntor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë: 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, me seli në bulevardin Shën 
Klimenti i Ohrit nr. 30, Shkup-Qendër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 7 nëntor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 7 nëntor 2057 

5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-
599-2022 

 
6. Numri amzë: 7426950 
 
7. Numri tatimor: 4080020590341 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike prodhim i energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 7” në PK 
nr.19/15 dhe 19/19 KK Trkanje, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 
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10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 
Punës 

Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 
pezullimi dhe heqja e licencës 

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 
pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "CENTRAL 
INVEST 7" 

b) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas 
paneleve: 1 200,54 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
980 kW 

d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2021 
e) viti i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LRS5-

72HBD 520-540M  
- numri i paneleve fotovoltaike: 2244 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 535 Wp 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, fuqia 175 kW, 5 

invertorë 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, fuqia 105 kW, 1 

invertor 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.544 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.883,5 

MWh. 
__________ 

3510. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
7 ноември 2022 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 трговија и услуги ЦЕНТРАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8”.  
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2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на прив-
ремена лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8” 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.137/22) и Одлуката за издавање на лиценца за проб-
на работа за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИН-
ВЕСТ 8” (“Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија” бр.178/22). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во “Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија” и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-441/22 Република Северна Македонија,
7 ноември 2022 година       Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
 

Прилог 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 

ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент 
Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември 

2022 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември 

2057 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-600-2022 
 
6. Единствен матичен број: 7426950 
 
7. Единствен даночен број: 4080020590341 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8” 
на КП бр.19/17 КО Тркање, Општина Кочани. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
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- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* 
и Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци.  

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

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала со следните технички каракте-
ристики: 

 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8” 
б) моќност на фотонапонска електроцентрала по па-

нели: 1.200,96 kW 
в) моќност на фотонапонска електроцентрала по 

инвертори: 980 kW 
г) година на почеток на градба: 2021 година 
д) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2022 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 30 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: 

LRS5-72HBD 520-540M  
- број на фотонапонски панели: 2.224 
- моќност на фотонапонски панели: 540 Wp 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, моќност 175 

kW, 5 инвертори 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, моќност 105 

kW, 1 инвертор 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.544 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.879,6 MWh. 
__________     

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1) nënparagrafi 

17 dhe nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 të Rregullores së Licencave 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e 
mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE  TË PRODHIMIT 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, i jepet licencë për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 8”.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e 
cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlejnë 
më Vendmi për Dhënien e Licencës së Përkohshme për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 
Energjisë Elektrike nga Hidrocentrali Elektrik CED 
"CENTRAL INVEST 8" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nr.137/22) dhe Vendimi për Dhënien 
e Licencës së Punës Provë për Kryerjen e Veprimtarisë 
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Energjetike të Prodhimit të Energjisë Elektrike nga CED 
“CENTRAL INVEST 8” („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr бр.178/ 22). 

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 12-441/22 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

7 nëntor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

 
Shtojcë: 

 
L I C E N C Ë 

PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve CENTRAL 

INVEST SHPK Shkup, me seli në bulevardin Shën 
Klimenti i Ohrit nr. 30, Shkup-Qendër, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet 

licenca: Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 7 nëntor 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 7 nëntor 2057 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

600-2022 
 
6. Numri amzë: 7426950 
 
7. Numri tatimor: 4080020590341 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë 

energjetike prodhim i energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “CENTRAL INVEST 8” në PK 
nr.19/17 KK Trkanje, komuna e Koçanit. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë 
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që 
janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që 
rrjedhin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, 
në pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së 
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes 
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 
mbrojtjes gjatë punës 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të 

Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të 
dërgohet edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe 
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të 

të punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime 
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5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 
përkatës, 

6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 
kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të 
kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri 

me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste 
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike 
të prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e 
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

 
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 

pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe 
Rregullores së Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve të 

bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga centralet elektrike 
diellore, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "CENTRAL 
INVEST 8" 

b) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas 
paneleve: 1 200,96 kW 

c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 
980 kW 

d) Viti i fillimit të ndërtimit: viti 2021 
e) viti i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022 

f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 30 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: LRS5-

72HBD 520-540M  
- numri i paneleve fotovoltaike: 2224 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 540 Wp 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000 - 185 KTL - H1, fuqia 175 kW, 5 

invertorë 
HUAWEI SUN2000 - 105 KTL - H1, fuqia 105 kW, 1 

invertor 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.544 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.879,6 

MWh 
__________ 

3511. 
Врз основа на член 191, став (6) од Законот за енер-

гетика* („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.96/19), и член 11, став (1) од Правилникот 
за повластени производители коишто користат повлас-
тена тарифа („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комиси-
ја за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 7 ноември 2022 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител за хидроелектроцентралата 
„МХЕЦ Пена со реф.бр. 82“ на Друштвото за произ-
водство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО 
увоз-извоз Гостивар, УП1 бр. 08-196/20 („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.5/21) ПРЕС-
ТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова решение да се достави до Друштвото за про-
изводство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО 
ДОО увоз-извоз Гостивар, Министерството за еконо-
мија, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија, операторот на пазарот на електрич-
на енергија и операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

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

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-196/20

7 ноември 2022 година       
Република Северна Македонија,

Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 
Në bazë të nenit 191 paragrafi (6) të Ligjit të 

Energjetikës* („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ nr.96/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.96/19) dhe nenit 11, paragrafi 
(1) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë, të cilët 
Përdorin Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19 dhe 
93/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 
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A K T V E N D I M 
PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 

AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 
PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL 

 
1. Aktvendimi për Marrjen e Statusit të Përkohshëm të 

Prodhuesit Preferencial për Hidrocentralin Elektrik „HCEV 
Pena me nr. ref. 82“ i Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë 
Elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport 
Gostivar, PA1 nr. 08-196/20 („Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut“ nr.5/21) NUK VLEN MË. 

2. Ky aktvendim i dërgohet Shoqërisë së Prodhimit të 
Energjisë Elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-
eksport Gostivar, Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së 
Mjedisit Jetësor dhe të Planifikimit Hapësinor, Agjencisë 
së Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
Operatorit të Tregut të Energjisë Elektrike dhe Operatorit 
të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, 
ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut". 

 
 Komisioni Rregullator i Energjetikës
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 08-196/20 Republikës së Maqedonisë së Veriut
7 nëntor 2022 Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
__________ 

3512. 
Врз основа на член 191, став (6) од Законот за енер-

гетика* („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.96/19), и член 11, став (1) од Правилникот 
за повластени производители коишто користат повлас-
тена тарифа („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комиси-
ја за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 7 ноември 2022 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител за хидроелектроцентралата 
„МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91“ на Друштвото за произ-
водство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО 
увоз-извоз Гостивар, УП1 бр. 08-198/20 („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.5/21) ПРЕС-
ТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова решение да се достави до Друштвото за произ-
водство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО 
увоз-извоз Гостивар, Министерството за економија, Ми-
нистерството за животна средина и просторно планирање, 
Агенцијата за енергетика на Република Северна Македо-
нија, операторот на пазарот на електрична енергија и опе-
раторот на електродистрибутивниот систем. 

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

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 08-198/20 Република Северна Македонија,
7 ноември 2022 година       Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
Në bazë të nenit 191 paragrafi (6) të Ligjit të 

Energjetikës* („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ nr.96/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.96/19) dhe nenit 11, paragrafi 
(1) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë, të cilët 
Përdorin Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19 dhe 
93/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 

PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL 
 
1. Aktvendimi për Marrjen e Statusit të Përkohshëm të 

Prodhuesit Preferencial për Hidrocentralin Elektrik „HCEV 
Sheliçe me nr. ref. 91“ i Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë 
Elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar, 
PA1 nr. 08-198/20 („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr.5/21) NUK VLEN MË. 

2. Ky aktvendim i dërgohet Shoqërisë së Prodhimit të 
Energjisë Elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-
eksport Gostivar, Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së 
Mjedisit Jetësor dhe të Planifikimit Hapësinor, Agjencisë 
së Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
Operatorit të Tregut të Energjisë Elektrike dhe Operatorit 
të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, 
ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut". 

 
 Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 08-198/20
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  
7 nëntor 2022  Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
__________ 

3513. 
Врз основа на член 191, став (6), а во врска со член 

241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 11, став 
(1) од Правилникот за повластени производители коишто 
користат повластена тарифа („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 7 ноември 
2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС 
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за хидроелек-
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троцентралата „МХЕ Љуботенска Река“ реф.бр. 66 на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
Трибека Хидро ДООЕЛ Скопје, УП1 бр. 08-269/12 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.68/13, 
51/14, 20/15 и 11/16), ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова решение да се достави  до Друштвото за про-
изводство на електрична енергија Трибека Хидро ДО-
ОЕЛ Скопје, Министерството за економија, Министер-
ството за животна средина и просторно планирање, 
Агенцијата за енергетика на Република Северна Маке-
донија, операторот на пазарот на електрична енергија и 
операторот на електродистрибутивниот систем. 

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

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 08-269/12 Република Северна Македонија,
7 ноември 2022 година       Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________     

 
Në bazë të nenit 191, paragrafi (6), ndërsa në lidhje me 

nenin 241 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës* („Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 96/18 dhe 
„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 
96/19) dhe nenit 11, paragrafi (1) të Rregullores së 
Prodhuesve Preferencialë, që Përdorin Tarifë Preferenciale 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ 
nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës 
dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut në seancën e mbajtur më 7 nëntor 2022, solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË 
AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË 

PËKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL 
TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA 

BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGJISË 
 
1. Aktvendimi për Marrjen e Statusit të Përkohshëm të 

Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të Prodhuar 
nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë për hidrocentralin 
elektrik „HCEV Ljubotenska Reka“ me nr. ref. 66 i 
Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike Tribeka 
Hidro SHPKNJP Shkup, PA1 nr. 08-269/12 („Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.68/13, 51/14, 
20/15 dhe 11/16), NUK VLEN MË. 

2. Ky aktvendim i dërgohet Shoqërisë së Prodhimit të 
Energjisë Elektrike Tribeka Hidro SHPKNJP Shkup, 
Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe 
të Planifikimit Hapësinor, Agjencisë së Energjetikës së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Operatorit të Tregut 
të Energjisë Elektrike dhe Operatorit të Sistemit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, 
ndërsa botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“. 

 
  Komisioni Rregullator i 

Energjetikës     
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

 
PA1 nr. 08-269/12 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut  

7 nëntor 2022  Kryetar,
Shkup Mарко Бислимоски, d.v.

3514. 
По извршеното срамнување со изворниот текст, се 

утврди дека во лиценцата издадена со Одлуката за из-
давање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 221/22) из-
дадена на Трговското друштво за вработување на инва-
лидни лица, заштитна работилница за производство, 
трговија и услуги ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ Виница, е 
направена техничка грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
 
Во Прилогот, во точката 5 евидентниот број “ЕЕ-

ПРОИЗ-707-2022” се заменува со “ЕЕ-ПРОИЗ-710-
2022”. 

 
 Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-298/22 

7 ноември 2022 година      
Република Северна Македонија, 

Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
 
Pas harmonizimit me tekstin burimor, u përcaktua se në 

licencën e dhënë me Vendimin për Dhënien e Licencës për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike Prodhim të Energjisë 
Elektrike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut“ nr. 221/22) të dhënë për Shoqërinë Tregtare të 
Punësimit të Personave Invalidorë, Punëtorisë Mbrojtëse të 
Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve CENTRO-
FRUTA SHPKNJP Vinicë, është bërë gabim teknik dhe 
për këtë shkak jepet 

 
P Ë R M I R Ë S I M 

I LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
Në Shtojcë, në pikën 5 numri evidentues “ЕЕ-ПРОИЗ-

707-2022” zëvendësohet me “ЕЕ-ПРОИЗ-710-2022”. 
  

Komisioni Rregullator i Energjetikës
 dhe i Shërbimeve të Ujit të 

PA1 nr. 12-298/22 Republikës së Maqedonisë së Veriut
7 nëntor 2022 Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v. 
__________ 

3515. 
По извршеното срамнување со изворниот текст, се 

утврди дека во лиценцата издадена со Одлуката за из-
давање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 221/22) из-
дадена на Друштвото за производство, трговија, угос-
тителство и услуги САВЕЛО Драгољуб ДООЕЛ увоз-
извоз Струмица, е направена техничка грешка поради 
што се дава 
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И С П Р А В К А 
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

 
Во Прилогот, во точката 5 евидентниот број “ЕЕ-

ПРОИЗ-670-2022” се заменува со “ЕЕ-ПРОИЗ-701-
2022”. 

 
 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

УП1 бр. 12-342/22 
7 ноември 2022 година       

Република Северна Македонија, 
Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________ 

 
Pas harmonizimit me tekstin burimor, u përcaktua se në 

licencën e dhënë me Vendimin për Dhënien e Licencës për 
Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike Prodhim të Energjisë 
Elektrike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut“ nr. 221/22) të dhënë për Shoqërinë e Prodhimit, të 
Tregtisë, të Gastronomisë dhe të Shërbimeve SAVELLO 
Dragoljub SHPKNJP Strumicë, është bërë gabim teknik 
dhe për këtë shkak jepet 

 
P Ë R M I R Ë S I M 

I LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
 
Në shtojcë, në pikën 5 numri evidentues “ЕЕ-ПРОИЗ-

670-2022” zëvendësohet me “ЕЕ-ПРОИЗ-701-2022”. 
 

 Komisioni Rregullator i Energjetikës
 dhe i Shërbimeve të Ujit të

PA1 nr. 12-342/22 Republikës së Maqedonisë së Veriut
7 nëntor 2022 Kryetar, 

Shkup Mарко Бислимоски, d.v.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
3516. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 
27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 31/20), Државниот завод за 
статистика го утврдува и објавува 

 
О Б Ј А В А 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА 
 
 Индексот на цените на мало во Република Северна 

Македонија во периодот јануари – октомври 2022 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во 2021 го-
дина, изнесува 11.6 %.  

                                
Директор,

в.д. Апостол Симовски, с.р.
_____________ 

 
Në bazë të nenit 44 paragrafi 1 nga Ligji për statistikat 

shtetërore („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ 
nr. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 
83/18, 220/18 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 31/20), Enti shtetëror i 
statistikës e përcakton dhe e publikon atë 

 
L Ë V I Z J A 

E INDEKSIT TË ÇMIMEVE ME PAKICË NË 
REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR 

MUAJIN TETOR  2022 
 
Indeksi i çmimeve me pakicë në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut në periudhën janar –  tetor 2022, 
krahasuar me çmimet mesatare të shitjes me pakicë në vitin 
2021, është 11.6 %. 

            
u.d. Drejtor,

       Apostoll Simovski, d.v. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

9. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Репуб-

лика Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА 

СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ДИЈАСПОРАТА 

 

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Сове-

тот на министри на Република Албанија за соработка во областа на дијаспората, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 3 ноември 2022 година. 

   

Бр. 08-4532/1  Претседател на Република 

3 ноември 2022 година  Северна Македонија, 

Скопје  Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И 

СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА  

ДИЈАСПОРАТА 

 

Член 1 

Се ратификува Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Репуб-

лика Албанија за соработка во областа на дијаспората, потпишан во Тирана на 5 февруари 2021 година. 

 

Член 2 

Договорот од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, албански и англиски јазик, гласи: 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 3 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 4 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 5 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 6 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 7 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 8 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 9 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 10 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 11 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Министерството за надворешни работи се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се 

грижи за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 
____________ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 
VERIUT DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR BASHKËPUNIM NË 

FUSHËN E DIASPORËS 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë për bashkëpunim në fushën e diasporës, e nënshkruar në Tiranë më 5 shkurt 2021 
 

Neni 2 
Marrëveshja, sipas nenit 1 të këtij ligji, në origjinal nё maqedonisht, shqip dhe anglisht është siç vijon: 

 



 
Стр. 12 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

Neni 3 
Ministria е Punëve të Jashtme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për 

zbatimin е marrëveshjes sipas nenit 1 të këtij ligji. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

____________ 
10. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Репуб-
лика Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ИЗМЕНУВАЊЕТО И ДОПОЛНУВАЊЕТО НА 
АНЕКС 4 НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИОТ ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА (ЦЕФТА 2006), 
УТВРДУВАЈЌИ ГО ПРОТОКОЛОТ КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ „ПРОИЗВОДИ СО 
ПОТЕКЛО“ И МЕТОДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 14 СТАВОВИ 1 И 
3 СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИОТ ДОГОВОР ЗА 
СЛОБОДНА ТРГОВИЈА БР.1/2021 УСВОЕНА НА 21 ЈУНИ 2021 ГОДИНА ЗА УКИНУВАЊЕ И ЗАМЕНА НА 
ОДЛУКА БР. 3/2013 И ОДЛУКА 3/2015 НА МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИОТ 

ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА 
 
Се прогласува Законот за ратификација на изменувањето и дополнувањето на Анекс 4 на Централноевропски-

от договор за слободна трговија (ЦЕФТА 2006), утврдувајќи го Протоколот кој се однесува на дефиниција на пои-
мот „производи со потекло“ и методите на административна соработка наведени во член 14 ставови 1 и 3 согласно 
Одлуката на Мешовитиот комитет на Централноевропскиот договор за слободна трговија бр.1/2021 усвоена на 21 
јуни 2021 година за укинување и замена на Одлука бр.3/2013 и Одлука 3/2015 на Мешовитиот комитет на Цен-
тралноевропскиот договор за слободна трговија, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 3 ноември 2022 година. 
   

Бр. 08-4554/1  Претседател на Република 
3 ноември 2022 година  Северна Македонија, 

Скопје  Стево Пендаровски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ИЗМЕНУВАЊЕТО И ДОПОЛНУВАЊЕТО НА АНЕКС 4 НА ЦЕНТРАЛНОЕВ-
РОПСКИОТ ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА (ЦЕФТА 2006), УТВРДУВАЈЌИ ГО ПРОТОКОЛОТ 
КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ „ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО“ И МЕТОДИТЕ 
НА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 14 СТАВОВИ 1 И 3 СОГЛАСНО ОДЛУ-
КАТА НА МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИОТ ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТР-
ГОВИЈА БР.1/2021 УСВОЕНА НА 21 ЈУНИ 2021 ГОДИНА ЗА УКИНУВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ОДЛУКА 
БР.3/2013 И ОДЛУКА 3/2015 НА МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИОТ ДОГОВОР 

ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА 
 

Член 1 
Се ратификува изменувањето и дополнувањето на Анекс 4 на Централноевропскиот договор за слободна трго-

вија (ЦЕФТА 2006), утврдувајќи го Протоколот кој се однесува на дефиниција на поимот „производи со потекло“ 
и методите на административна соработка наведени во член 14 ставови 1 и 3 согласно Одлуката на Мешовитиот 
комитет на Централноевропскиот договор за слободна трговија бр.1/2021 усвоена на 21 јуни 2021 година за уки-
нување и замена на Одлука бр.3/2013 и Одлука 3/2015 на Мешовитиот комитет на Централноевропскиот договор 
за слободна трговија. 

 
Член 2 

Текстот на изменувањето и дополнувањето од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во пре-
вод на македонски јазик, гласи:  



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 13 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 14 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 15 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 16 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 17 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 18 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 19 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 20 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 21 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 22 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 23 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 24 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 25 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 26 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 27 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 28 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 29 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 30 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 31 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 32 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 33 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 34 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 35 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 36 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 37 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 38 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 39 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 40 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 41 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 42 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 43 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 44 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 45 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 46 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 47 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 48 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 49 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 50 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 51 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 52 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 53 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 54 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 55 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 56 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 57 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 58 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 59 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 60 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 61 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 62 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 63 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 64 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 65 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 66 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 67 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 68 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 69 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 70 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 71 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 72 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 73 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 74 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 75 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 76 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 77 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 78 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 79 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 80 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 81 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 82 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 83 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 84 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 85 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 86 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 87 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 88 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 89 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 90 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 91 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 92 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 93 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 94 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 95 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 96 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 97 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 98 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 99 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 100 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 101 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 
 



 
Стр. 102 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 103 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 104 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 105 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 106 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 107 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 108 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 109 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 110 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 111 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 112 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 113 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 114 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 115 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 116 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 117 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 118 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 119 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 120 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 121 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 122 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 123 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 124 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 125 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 126 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 127 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 128 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 129 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 130 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 131 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 132 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 133 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 134 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 135 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 136 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 137 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 138 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 139 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 140 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 141 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 142 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 143 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 144 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 145 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 146 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 147 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 148 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 149 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 150 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 151 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 152 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 153 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 154 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 155 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 156 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 157 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 158 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 159 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 
 



 
Стр. 160 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 161 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 162 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 163 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 164 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 165 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 166 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 167 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 168 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 169 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 170 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 171 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 172 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 173 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 174 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 175 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 176 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 177 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 178 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 179 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 180 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 181 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 182 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 183 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 184 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 185 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 186 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 187 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 188 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 189 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 190 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 191 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 192 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 193 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 194 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 195 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 196 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 197 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 198 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 199 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 200 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 201 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 202 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 203 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 204 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 205 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 206 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 207 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 208 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 209 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 210 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 211 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 212 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 213 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 214 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 215 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 216 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 217 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 218 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 219 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 220 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 221 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 222 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 223 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 224 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 225 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 226 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 227 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 228 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 229 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 230 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 231 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 232 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 233 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 234 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 235 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 236 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 237 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 238 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 239 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 240 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 241 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 242 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 243 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 244 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 245 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 246 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 247 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 248 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 249 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 250 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 251 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 252 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 253 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 254 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 255 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 256 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 257 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 258 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 259 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 260 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 261 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 262 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 263 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 264 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 265 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 266 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 267 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 268 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 269 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 270 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 271 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 272 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 273 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 274 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 275 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 
 



 
Стр. 276 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 277 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 278 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 279 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 280 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 281 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 282 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 283 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 284 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 285 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 286 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 287 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 288 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 289 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 290 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 291 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 292 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 293 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 294 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 295 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 296 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 297 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 298 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 299 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 300 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 301 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 302 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 303 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 304 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 305 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 

 



 
Стр. 306 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 307 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 308 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 309 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 310 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 311 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 312 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 313 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 314 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 315 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 316 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 317 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 318 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 



 
9 ноември 2022                                              Бр. 240 - Стр. 319 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
 



 
Стр. 320 - Бр. 240                                                                   9 ноември 2022 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
 

Член 3 
Министерството за економија и  Министерството за финансии - Царинска управа се определуваат како 

надлежни органи на државната управа што ќе се грижат за извршување на изменувањето и дополнувањето од 
членот 1 од овој закон. 

  
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“. 

_____________ 
 

L I GJ 
 PËR RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT DHE TË PLOTËSIMIT TË ANEKSIT 4 TË MARRËVESHJES SË 
EUROPËS QENDRORE PËR TREGTI TË LIRË (CEFTA 2006) DUKE E PËRCAKTUAR PROTOKOLLIN NË 
LIDHJE ME PËRCAKTIMIN E TERMIT "PRODHIME ME ORIGJINË" DHE METODAT E 
BASHKËPUNIMIT ADMINISTRATIV TË PËRMENDURA NË NENIN 14, PARAGRAFËT (1) DHE  (3), NË 
PAJTIM ME VENDIMIN E KOMITETIT TË PËRZIER TË MARRËVESHJES SË EUROPËS QENDRORE 
PËR TREGTI TË LIRË NR. 1/2021, MIRATUAR MË 21 QERSHOR 2021, PËR SHFUQIZIM DHE 
ZËVENDËSIM TË VENDIMIT NR.3/2013 DHE VENDIMIT 3/2015, TË KOMITETIT TË PËRZIER TË 

MARRËVESHJES SË EUROPËS QENDRORE PËR TREGTI TË LIRË 
 

Neni 1 
Ratifikohet ndryshimi dhe plotësimi i Aneksit 4 të Marrëveshjes së Europës Qendrore për Tregti të Lirë (CEFTA 

2006), duke e përcaktuar Protokollin në lidhje me përcaktimin e termit  "prodhime me origjinë" dhe metodat e 
bashkëpunimit administrativ të përmendura në nenin 14, paragrafët (1) dhe (3), në pajtim me Vendimin e Komitetit të 
Përzier të Marrëveshjes së Europës Qendrore për Tregti të Lirë, nr. 1/2021, miratuar më 21 qershor 2021, për shfuqizim 
dhe zëvendësim të Vendimit nr.3/2013 dhe Vendimit 3/2015 të Komitetit të Përzier të Marrëveshjes së Europës Qendrore 
për Tregti të Lirë. 

 
 

Neni 2 
Teksti i ndryshimit dhe plotësimit nga neni 1 i këtij ligji, në origjinal, në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën 

maqedonase thotë: 
 

Neni 3 
Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Financave - Drejtoria Doganore, caktohen si organe kompetente të 

administrates shtetërore, që do të kujdesen per zbatimin e ndryshimit dhe të plotësimit nga neni 1 i këtij ligji. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
 
  

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 
Пред Основниот граѓански суд во Скопје е поведе-

на постапка по предлогот од предлагачот Весна Кал-
ковска од Скопје, против противниците: Стефан Џиков 
од Скопје, Срна Тодоровска од Скопје, Вера Стефанова 
Чичова, Стефан Досев, Веселин Досев и Досе Досев, 
сите во Р Бугарија, за уредување на начин на управува-
ње и користење на заеднички имот. 

Како привремен застапник на лицата: Стефан Џи-
ков од Скопје, Вера Стефанова Чичова, Стефан Досев, 
Веселин Досев и Досе Досев сите во Р Бугарија, сите 
со непозната адреса на живеење во постапката за уре-
дување на начин на управување на заеднички имот, по-
ведена по предлогот на предлагачот Весна Калковска 
од Скопје, против противниците: Стефан Џиков од 
Скопје, Срна Тодоровска од Скопје, Вера Стефанова 
Чичова, Стефан Досев, Веселин Досев и Досе Досев 
сите во Р Бугарија, заведена под III ВПП-284/21, се по-
ставува Емил Османов, адвокат од Скопје, со седиште 
на ул. „Даме Груев“ бр. 1 анекс. Привремениот застап-
ник ќе ги врши сите права и должности на законски 
застапник во оваа постапка. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Вонпарнично од-
деление, 3 ВПП-284/21.                                          (55275) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужбата 

од тужителката Амела Рушидова од Кочани, против ту-
жениот Зекри Рушидов од Кочани, моментално на 

привремена работа во Р Германија, со непозната ад-
реса, за развод на брак, со вредност на спорот 20.000 
денари. 

Се повикува тужениот Зекри Рушидов од Кочани на 
привремена работа во странство, Р Германија, со 
непозната адреса, да се јави во Основниот суд во Коча-
ни или да постави свој полномошник кој ќе штити не-
говите права и интереси во оваа постапка, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку 
тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застап-
ник, кој ќе ги штити неговите права и интереси до пра-
восилното завршување на постапката. 

Од Основен суд – Кочани, П-2 бр. 36/22.       (55372) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
Пред Основниот суд во Крива Паланка е оформен 

предметот под МАЛВП-5/2022, по тужбата на тужите-
лот Никола Стојанчевси од с. М. Црцорија, Крива Па-
ланка, против тужените: Стефан Петровски од с. Мож-
дивњак, Крива Паланка, Саше Младеновски од Крива 
Паланка, сега со непозната адреса на претстојува-
лиште, Иван Младеновски од Крива Паланка, сега со 
непозната адреса на претстојувалиште, Горан 
Младеновски од Крива Паланка со живеалиште на ул. 
„Вера Јоциќ“ б. б. и Драгана Младеновска од Крива 
Паланка со живеалиште на ул. „Вера Јоциќ“ б. б., за на-
домест на штета, со вредност 168.776 денари. 

Бидејќи тужените Саше Младеновски од Крива Па-
ланка и Иван Младеновски од Крива Паланка престоју-
ваат надвор од РСМ, со непозната адреса на престоју-
валиште, а и двајцата немаат полномошник во РСМ, се 
објавува следниот оглас: 

Се повикуваат тужените Саше Младеновски и Иван 
Младеновски, двајцата од Крива Паланка, кои престо-
јуваат надвор од РСМ, со непозната адреса на престоју-
валиште, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
во „Сл. весник на РСМ“ да се јават во Основниот суд 
во Крива Паланка, да ја достават својата точна адреса 
на живеење, односно престојување или да овластат 
полномошник кој ќе ги застапува во постапката по 
предметот МАЛВП 5/2022. 

Доколку во овој рок, тужените Саше Младеновски 
и Иван Младеновски не се јават, ниту го известат судот 
за одредување полномошник, кој ќе ги застапува во 
предметот МАЛВП 5/22, по истекот на овој рок, сог-
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Огласи  
 

ласно со член 76, став 2, точка 4 од Законот за парнич-
ната постапка, тужените ќе ги застапува привремен 
застапник, Емилија Младеновска, адвокат од Крива 
Паланка, определен од страна на Основниот суд во 
Крива Паланка со Решение МАЛВП 5/22 од 28.10.2022 
година. 

Привремениот застапник ќе ги застапува тужените, 
сѐ додека тие или нивниот полномошник не се појават 
пред судот, односно сѐ додека Центарот за социјална 
работа, не го извести судот дека им назначил старател. 

Од Основен суд – Крива Паланка, МАЛВП 5/22.  
                                                                            (55389) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Основниот суд во Прилеп е заведен спор по 
тужбата на тужителот Ѓунлека Шефкет од с. Црнилиш-
те, Општина Долнени, против тужената Ѓунлека 
Минка, со непозната адреса на живеење во Швајцарија, 
со правен основ развод на брак и вредност на спорот 
20.000 денари. 

Се повикува тужената Ѓунлека Минка, со непозната 
адреса на живеење во Швајцарија, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во Основен суд во 
Прилеп, да ја достави својата адреса на живеење и 
престојување или да назначи полномошник кој ќе ги 
штити нејзините права и интереси во текот на по-
стапката. 

Доколу во определениот рок не се јави или не опре-
дели свој полномошник, нејзините права и интереси ќе 
бидат заштитени со поставување на привремен застап-
ник преку ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа Прилеп до правосилното завршување на спорот. 

Од Основен суд – Прилеп, П2-154/2022.        (55393) 
__________ 

  
Пред Основниот суд во Прилеп, од страна на тужи-

телот Ваш пријател АД, преку полномошникот адвокат 
Мартина Бошкоски од Скопје е поднесена тужбата 
против тужениот Харун Колашинец од с. Лажани, со 
правен основ долг, со вредност на спорот 7.715 денари. 

Се повикува тужениот Харун Колашинец од с. Ла-
жани, сега со непозната адреса на живеење во Ав-
стрија, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во Основниот суд во Прилеп, да ја достави 
својата адреса на живеење и престојување или да наз-
начи полномошник кој ќе ги штити неговите права и 
интереси во текот на постапката. 

Доколку во определениот рок не се јави или не оп-
редели свој полномошник, неговите права и интереси 
ќе бидат заштитени со поставување на привремен зас-
тапник преку ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјал-
на работа Прилеп до правосилното завршување на спо-
рот. 

Од Основен суд – Прилеп, МАЛВП-248/22.  (55396) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е парнична 

постапка по тужбата на тужителот Османи Фетах од с. 
Шипковица, против тужениот Амил Белули од с. Шип-
ковица, со основ сопственост.  

Се повикува тужениот Амил Белули од с. Шипко-
вица, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена по об-
јавувањето на овој оглас да се јави во судот и да дос-
тави своја точна сегашна адреса или да определи свој 
полномошник кој ќе го застапува во постапката.  

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе му определи времен старател кој ќе го заста-
пува до правосилното завршување на постапката. 

Од Основен суд – Тетово, П1-1187/21.           (55378) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип, се води постапка за-

ведена под ВПП бр. 51/20 за надомест на експроприран 
имот на поранешните сопственици: Наумовски Валери 
од Скопје, Наумовски Александар од Скопје, Донева 
Магдалена од Скопје и Тасева Тина од Скопје, во ко-
рист на корисникот АД Мепсо Скопје. 

Се повикуваат поранешните сопственици: Наумов-
ски Валери од Скопје, Наумовски Александар од 
Скопје, Донева Магдалена од Скопје и Тасева Тина од 
Скопје, со непознато живеалиште, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јават во Основен суд 
Штип или да определат полномошник кој ќе ги заста-
пува во постапката.  

Во спротивно, судот по службена должност ќе им 
постави привремен застапник кој ќе ги застапува нив-
ните интереси во постапката, сѐ додека поранешните 
сопственици или нивните полномошници не се јават во 
судот. 

Од Основен суд – Штип, ВПП бр. 51/20.       (55373) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Штип, се води постапка за-

ведена под МВП бр. 171/21 за регресно побарување на 
тужителот АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, 
против тужениот Сенад Шакиров од Штип, сега со 
непозната адреса на престојување во Р Германија. 

Се повикува тужениот Сенад Шакиров од Штип, со 
непозната адреса на престојување во Р Германија, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
Основен суд Штип или да определи полномошник кој 
ќе го застапува во постапката.  

Во спротивно, судот по службена должност ќе му 
постави привремен застапник кој ќе ги застапува него-
вите интереси во постапката, сѐ додека тој или негови-
от полномошник не се јават во судот. 

Од Основен суд – Штип, МВП бр. 171/21.     (55399) 
 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
 
  

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 
судија Артан Лимани, објавува дека со Решение IV Л-
1/22 од 19.10.2022 година, се отвора ликвидација над 
Акционерско друштво за застапување во осигурување 
МАГМА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје од Скопје, со се-
диште на ул. „Народен фронт“ бр. 5/1-63, со ЕМБС 
6347398, со неевидентирани податоци за трансакциски 
сметки, ЕДБ 4030008026441, шифра на дејност 66.22 – 
Дејности на застапници во осигурувањето и осигури-
телни посредници. 

За ликвидатор се определува Душко Тодевски од 
Скопје – од Регистарот на стечајни управници со живе-
алиште на ул. „Владимир Комаров“ бр. 40/8. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања до ликвидаторот во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на последниот оглас за отворање 
на ликвидацијата. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите за ден 6.12.2022 година во 
9:30 часот пред Основен граѓански суд Скопје, кат 1-ви 
судница број 6. 

Решението за отворање на ликвидација да се дос-
тави до Централен регистар на РСМ – Регионална 
канцеларија Скопје, АКН на РСМ. 

Да се објави оглас на веб-страницата на ЦР на 
РСМ, во „Службен весник на РСМ“, во еден дневeн 
весник, во период од 5 (пет) работни дена последова-
телно и на огласната табла на судот.   

Од Основен граѓански суд Скопје IV Л-1/22.(55086) 
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Основниот суд во Штип, со Решение Л. бр. 1/22 од 
21.10.2022 година, огласува дека се поведува постапка 
за престанување со ликвидација на Претпријатие во 
приватна сопственост за трговија на големо и мало 
увоз-извоз „Тргокомерц“ ЦО – Радовиш, со ЕМБС 
4139208. 

За ликвидатор на Претпријатие во приватна соп-
ственост за трговија на големо и мало увоз-извоз „Тр-
гокомерц“ ЦО – Радовиш, се именува Пепи Панев од 
Штип ул. „Битолска“ бр. 7 со тел. бр. 077/960-098. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во „Сл. вес-
ник на РСМ“ да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник. 

Доверителите со разлачни права на подвижни или 
недвижни предмети, во рок од 15 дена да ги пријават 
кај стечајниот управник и да означат во пријавата на 
кои предмети постои разлачното право. 

Се повикуваат должниковите должници, своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за ден 30.11.2022 година во 
11:00 часот во соба бр. 5 во Основен суд во Штип. 

Од Основен суд – Штип, Л. бр. 1/22.              (55390) 
 
 

С Т Е Ч А Ј Н И  П О С Т А П К И  
 
  

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 
судија Сашка Трајковска, објавува дека со Решение 3 
Ст. бр. 147/22 од 3.11.2022 година, се поведува прет-
ходна постапка за испитување на условите за отворање 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
и услуги НАТУРАЛИС ВИТАЛ ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Народен Фронт“ бр. 19 
л.9А ТЦ Беверли Хилс Скопје, Центар, со трансакцис-
ка сметка број 30000000 во Комерцијална банка АД 
Скопје, ЕМБС 7424809,  единствен даночен број 
4080020590120 при УЈП - Регионална дирекција Скопје 
и шифра на дејност - 45.90 – Неспецијализирана трго-
вија на големо.  

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
17.11.2022 година во 12:00 часот, во судница број 
XXIV на III-ти кат нов дел. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Душко Тодевски од Скопје, ул. „Владимир Кома-
ров“ бр. 40/8, Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето се до донесување 
на одлука за отворање стечајна постапка со цел да се 
избегне значително намалување на имотот и да испита 
дали должникот има имот над кој може да се отвори и 
е доволен за спроведување на стечајната постапка и на-
мирување на трошоците на стечајната постапка и поба-
рувањата на доверителите и да изготви извештај за еко-
номско-финансиската состојба на должникот.   

Се одредува општа забрана за располагање со имо-
тот на должникот.   

Се забранува одредување или спроведување на при-
силно извршување или обезбедување против должникот. 

Се забранува исплати од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски да ги исполнуваат, а должниковите солидарни 
содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат 
своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Се задолжува привремениот стечаен управник во 
прилог на Извештајот за економско-финансиската сос-
тојба на должникот да ги достави и следните потврди: 
потврда од Агенцијата за катастар на недвижности, 
потврда од МВР, потврда од Централен депозитар за 
хартии од вредност, потврда од Заложен регистар, пот-
врда од Град Скопје и потврда од Централниот регис-
тар на РСМ, дали должникот располага со имот во дру-
го трговско друштво. 

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен 
регистар на Република Северна Македонија - Регионал-
на регистрациона канцеларија - Скопје, во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“, на огласна-
та табла на судот и на веб-страницата на Основен гра-
ѓански суд Скопје.  

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (55087) 
__________ 

  
Основниот суд во Кавадарци, преку стечајниот су-

дија Елизабета Петковска, објавува дека со Решение 
Ст. бр. 22/22 од 19.10.2022 година. 

Предлогот за отворање нa стечајна постапка од 
7.9.2022 година, поднесен од должникот Друштво за 
транспорт, промет и услуги АБД КОМПАНИ ДООЕЛ 
експорт-импорт Неготино, во ликвидација, се усвојува. 

Се отвора стечајна постапка над Друштво за тран-
спорт, промет и услуги АБД КОМПАНИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Неготино, во ликвидација, со седиште на 
ул. „Мaрксова“ бр.9, со ЕМБС 5918472, ЕДБ 
4019004109675 и трансакциска сметка со број 
240320001142673, што се води при УНИ банка АД 
Скопје, со приоритетна дејнoст – трговија на мало во 
неспецијалзирани продавници, претежно со храна, пи-
јалаци и тутун, со означена шифра 47.11. 

 Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за транспорт промет и услуги АБД КОМПА-
НИ ДООЕЛ експорт-импорт Неготино, во ликвидација, 
не се спроведува и истата се заклучува. 

Централен регистар на РСМ по правосилноста на 
Решението должникот Друштво за транспорт, промет и 
услуги АБД КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Не-
готино, во ликвидација, да го брише од трговскиот ре-
гистар. 

УНИ банка АД Скопје, да ја изгасне жиро-сметката 
на должникот и доколку на истата има парични сред-
ства да ги пренесе на сметките на Буџетот на РСМ Ре-
публички судски такси – Стопанство – Трезорска смет-
ка 100000000063095, уплатна сметка - 840-132-03338, 
приходна шифра – 722211 депонент на НБ на РСМ. 

Решението ќе биде објавено во „Службен весник на 
РСМ“, на веб-страницата на Основен суд во Кава-
дарци, во Централен регистар на РСМ и во соодветни-
те агенции кој што ги водат јавните книги. 

Од Основен суд – Кавадарци.                          (55090) 
___________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение IV Ст. 

бр. 750/11,  преку стечајниот судија Артан Лимани вон 
рочиште на ден 2.11.2022 година, објавува дека се зака-
жува Собрание на доверители на стечајниот должник 
Друштво за производство на мебел, трговија и услуги 
ЈОСИФ СВЕШТАРОТ АД Скопје, во стечај Скопје, за 
ден 28.11.2022 година во 10:30 часот, судница 6, на I 
кат, со точка на 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
-Потврдување на Планот за конечна распределба и 
одобрување на Завршна сметка и Завршен извештај. 

Огласот да се објави во „Службен весник на РСМ“, 
во еден дневен весник и на огласната табла на судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (55091) 
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Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 
судија Сашка Трајковска, објавува дека со Решение 3 
Ст. бр. 156/19 од 19.10.2022 година. 

Се заклучува стечајната постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕИБО 
ГАРМЕНТ ПРОДАКШН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. „МАНАПО“ бр.3-3/МА1, 75 
од Скопје, со трансакциска сметка 300000005066249 
при Комерцијална банка АД Скопје, единствен мати-
чен број на субјектот на уписот 6989136 единствен да-
ночен број 4015014503660 при УЈП – Регионална ди-
рекција Скопје и шифра на дејност 14.13 – Производ-
ство на друга горна облека. 

По правосилноста на Решението должникот да се 
брише од Централен регистар на РСМ. 

Извод од Решението да се објави на огласната табла 
на судот и на веб-страницата на Централен регистар на 
РСМ. 

Заклучувањето на стечајната постапка над должни-
кот да се запише во јавните книги во кои се запишуваат 
правата на недвижностите и во други соодветни книги. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (55103) 
____________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 

судија Сашка Трајковска, објавува дека со Решение 3 
Ст. бр. 151/22 од 31.10.2022 година. 

Се поведува претходна постапка за испитување на 
условите за отворање на стечајна постапка над должни-
кот Агенција за реклама, пропаганда, издавачка деј-
ност, печатење и производство МОНОЛИТ Горан Фи-
липовски ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Езерци“ 
бр.7/Б Скопје, Карпош, со трансакциска сметка број 
300000000856934 при Комерцијална банка АД Скопје, 
ЕМБС 4525981, единствен даночен број 4030992162032 
при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на 
дејност 46.90 – Неспецијализирана трговија на големо. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
21.11.2022 година во 10:00 часот, во судница бр.XXIV 
на III кат, нов дел. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Младен Веселинов од Скопје, ул. „Христо Татар-
чев 23“ бр.32. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесува-
њето на одлука за отворање стечајна постапка со цел да 
се избегне значително намалување на имотот и да ис-
пита дали должникот има имот над кој може да се от-
вори и е доволен за спроведување на стечајната поста-
пка и намирување на трошоците на стечајната постапка 
и побарувањата на доверителите и да изготви извештај 
за економско-финансиската состојба на должникот.   

Се одредува општа забрана за располагање со имо-
тот на должникот.  

Се забранува одредување или спроведување на при-
силно извршување или обезбедување против должни-
кот. 

Се забранува исплата од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски да ги исполнуваат, а должниковите солидарни 
содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат 
своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Се задолжува привремениот стечаен управник во 
прилог на Извештајот за економско-финансиската сос-
тојба на должникот да ги достави и следните потврди: 
потврда од Агенцијата за катастар на недвижности, 
потврда од МВР, потврда од Централен депозитар за 
хартии од вредност, потврда од Заложен регистар, пот-
врда од град Скопје и потврда од Централниот регис-
тар на РСМ дали должникот располага со имот во дру-
го Трговско друштво. 

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен 
регистар на Република Северна Македонија – Регио-
нална регистрациона канцеларија – Скопје, во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“, на ог-
ласната табла на судот и на веб-страницата на Основен 
граѓански  Скопје. 

Од Основeн граѓански суд Скопје.                  (55104) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение III Ст. 

бр. 126/21, преку стечајниот судија Сашка Трајковска, 
на ден 3.11.2022 година, објавува се закажува Собра-
ние на доверители на должникот Друштво за градеж-
ништво, инженеринг и услуги МЕГА ЗАМ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДОО Скопје, во стечај за ден 17.11.2022 година 
во 10:00 часот, во Основен граѓански суд Скопје, суд-
ница 24, трети кат со следниот 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
Донесување на Одлука во врска со спроведената 

електронска продажба на недвижен имот – стечајна ма-
са на должникот. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“ во еден дневен весник и на огласната табла на 
судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                 (55108) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје со Решение 3 Ст. 

бр. 126/21, преку стечајниот судија во стечајната поста-
пка врз МЕГА ЗАМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО во стечај 
Скопје, се објавува следниот 

  
Ј А В Е Н  П О В И К 

 
Се повикуваат Зоран Илев евидентиран како сосоп-

ственик на една идеална половина стан евидентиран во 
ИЛ 12753 за КО ЦЕНТАР и Анета Илиева евидентира-
на како сосопственик на истата идеална половина, но 
по Пресуда на Основен суд Скопје II Скопје, 4 П3-
15/14 да се произнесат во однос на користење на мож-
носта за право на предимство на купување, а во врска 
со спроведената Е-аукција без почетна цена на преос-
таната идеална половина на стан евидентиран во ИЛ 
12753 КО ЦЕНТАР, во која е постигната најповолна 
цена со износ од 3.850.000 денари, при проценета вред-
ност од 6.894.910 денари. 

Произнесувањето треба да се достави до судот или 
стечајниот управник, најдоцна до денот на одржување 
на закажаното рочиште за изјаснување на пристигнати 
понуда во Е-аукцијата, која е закажана за ден 
17.11.2022 година во 10:00 часот во Основен граѓански 
суд Скопје, во судница 24, на 3 кат. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (55109) 
__________ 

   
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение IV Ст. 

бр. 174/21, преку стечајниот судија Артан Лимани вон 
рочиште на ден 27.10.2022 година, објавува дека се за-
кажува Собрание на доверители на стечајниот должник 
СУПЕР АГЕ ДООЕЛ во стечај Скопје, за ден 
24.11.2022 година во 9:30 часот, судница 6, на 1 кат, со 
точка на 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

Запирање и заклучување на стечајната постапка по 
член 205 од Законот за стечај. 

Огласот да се објави во „Службен весник на РСМ“ 
во еден дневен весник и на огласната табла на судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (55110) 
__________ 

   
Основниот граѓански суд – Скопје, преку стечајни-

от судија Сашка Трајковска и привремениот стечаен 
управник, објавува дека со Решение 3 Ст. бр. 120/22 од 
20.10.2022 година, се поведува претходна постапка за 
испитување на условите за отворање стечајна постапка 
над должникот Друштво за градежништво, производ-
ство, трговија и услуги МИЧУРИН – ЗАМАК ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Митрополит Теодосиј Голо-
ганов“ бр. 72, Скопје, со трансaкциска сметка број 
300000002095527 при Комерцијална банка АД Скопје, 
ЕМБС 5958295, единствен даночен број 4030005538239 
при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на 
дејност 41.20 – Изградба на станбени и нестанбени 
згради. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање стечајна постапка на ден 17.11.2022 
година во 9:30 часот, во судница број XXIV на III кат 
нов дел. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Симон Михајлоски од Скопје, ул. „Белчишка“ бр. 
18 А, Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сѐ до донесување 
на одлука за отворање стечајна постапка со цел да се 
избегне значително намалување на имотот и да испита 
дали должникот има имот над кој може да се отвори и 
е доволен за спроведување на стечајната постапка и на-
мирување на трошоците на стечајната постапка и поба-
рувањата на доверителите и да изготви извештај за еко-
номско-финансиската состојба на должникот.   

Се одредува општа забрана за располагање со имо-
тот на должникот.   

Се забранува одредување или спроведување на при-
силно извршување или обезбедување против должни-
кот. 

Се забранува исплати од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски да ги исполнуваат, а должниковите солидарни 
содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат 
своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Се задолжува привремениот стечаен управник во 
прилог на извештајот за економско-финансиската сос-
тојба на должникот да ги достави и следните потврди: 
потврда од Агенцијата за катастар на недвижности, 
потврда од МВР, потврда од Централен депозитар за 
хартии од вредност, потврда од заложен регистар, пот-
врда од Град Скопје и потврда од Централниот регис-
тар на РСМ, дали должникот располага со имот во дру-
го трговско друштво. 

Да се објави оглас на веб-страницата на Централен 
регистар на Република Севрена Македонија – Регио-
нална регистрациона канцеларија – Скопје, во „Служ-
бен весник на Република Севрена Македонија“, на ог-
ласната табла на судот и на веб-страницата на Основен 
граѓански суд Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                (55207)  

Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр.139/22 
од 14.10.2022 година, објавува дека над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги КНИГО 
ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола со седиште на ул. 
„Генерал Васко Карангелевски“ бр.2, Битола со ЕМБС 
на должникот 6959962 и даночен број 4002014536830 
со жиро-сметка број 500-0000009257 депонент на Сто-
панска банка АД Битола, шифра на дејност 47.19 – 
Друга трговија на мало во неспецијализирани продав-
ници, стечајната постапка не отвора, стечајната поста-
пка не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на Решението Централниот ре-
гистар на РСМ, РД Битола да го брише должникот од 
Трговскиот регистар. 

По правосилноста на Решението Стопанска банка 
АД Битола да ја згасне жиро-сметката на должникот, а 
доколку има средства истите да ги пренесе на жиро-
сметката на Буџетот на РСМ 100-000000630-95 уплатна 
сметка 840-103-03338 приходна шифра 722211 начин 
02 при НБРСМ. 

Од Основен суд – Битола.                                (55581) 
___________ 

   
Основниот суд во Прилеп од стечајниот судија Јас-

мина Шишковска Стојковиќ по спроведената претход-
на постапка и одржано рочиште во присуство на прив-
ремениот стечаен управник Дамчески Глигорчо со Ре-
шение Ст. бр. 90/22 од 31.10.2022 година, отвори сте-
чајна постапка над имотот на должникот Друштво за 
производство, трговија, градежништво и услуги „ГОР-
ЈАН ГРАДБА“ увоз-извоз ДООЕЛ, Крушево, со ЕМБС 
6522114, со ЕДБ 40106009500985 со седиште на ул. 
„Нико Доага“ бр.102-Б, со сметка број 
240200001955830 депонент на УНИ банка АД Скопје 
со шифра на приоритетна дејност 47.11 – Трговија на 
мало во неспецијализирани продавници, претежно со 
храна, пијалаци и тутун и истата поради немање имот 
не се спроведува и отворената стечајна постапка, се 
заклучува. 

Централниот регистар по правосилноста на ова Ре-
шение да го брише должникот од Трговскиот регистар. 

Против ова Решение доверителите имаат право на 
жалба во рок од 8 дена по денот на објавувањето во 
„Службен весник на РСМ“ преку овој суд до Апелаци-
онен суд во Битола.  

Од Основен суд – Прилеп.                              (55382) 
____________ 

   
Основниот суд во Прилеп од стечајниот судија Јас-

мина Шишковска - Стојковиќ по спроведената прет-
ходна постапка и одржано рочиште во присуство на 
привремениот стечаен управник Дамчески Глигорчо со 
Решение Ст. бр. 89/22 од 31.10.2022 година, отвори 
стечајна постапка над имотот на должникот Друштво 
за превоз и услуги АПОЛО ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ 
Крушево, со ЕМБС 6802923 и ЕДБ 4016012501860 со 
седиште на ул. „Нико Доага“ бр. 106 Крушево, со смет-
ка број 380677243200130 депонент на Про кредит бан-
ка АД Скопје, сметка број 240200100040290 депонент 
на УНИ банка АД Скопје, и сметка број 
210068029230167 депонент на НЛБ банка АД Скопје, 
со шифра на приоротетна дејност 49.39 – Друг патнич-
ки копнен транспорт, неспомнат на друго место  и ис-
тата поради немање имот не се спроведува и отворена-
та стечајна постапка се заклучува. 

Централниот регистар по правосилноста на ова Ре-
шение да го брише должникот од Трговскиот регистар. 

Против ова Решение доверителите имаат право на 
жалба во рок од 8 (осум) дена по денот на објавување-
то во „Службен весник на РСМ“, преку овој суд до 
Апелационен суд во Битола. 

Од Основен суд – Прилеп.                               (55387) 
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Основниот суд во Струга, со Решение Ст. бр. 80/22 
од 12.10.2022 година, отвори стечајна постапка спрема 
Друштво за трговија, производство и услуги ФИАЛ-
КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани, со седиште во Вев-
чани, единствен матичен број на деловниот субјект 
396678, даночен број 4040019501201, со трансакциска 
сметка број 210073966780102 при НЛБ Тутунска банка 
АД Скопје, постапката ја заклучи и наложи да се из-
врши бришење во Трговскиот регистар при Централни-
от регистар на Република Северна Македонија. 

Против ова Решение дозволена е жалба во рок од 8 
(осум) дена од објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ до Апелациониот суд 
во Битола. 

Од Основен суд – Струга.                                (55391) 
__________ 

  
Основниот суд во Струмица, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 37/22 од 19.10.2022 година,  поведува прет-
ходна постапка за утврдување на причините за отвора-
ње стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, градежништво, трговија и услуги МГ – 
ПРОАКТИВ ДОО увоз-извоз Струмица, на ул. „Бал-
канска“ бр. 4 Струмица, Струмица со ЕДБ 
4080010510161, ЕМБС 6569315. 

Се определуваaт следните мерки за обезбедување: 
За привремен стелаен управник се именува Зоран 

Денковски од Куманово ул. „Абдула Прешова“ бр. 21, 
тел. бр. 070/258-208. 

Се одредува општа забрана за располагање со имо-
тот на должникот, забрана за оптоварување, ставање 
под хипотека на недвижниот имот и ставање во залог 
на подвижниот имот во сопственост на должникот. 

Привремениот стечаен управник е должен: 
- да го заштити имотот на должникот со сите соод-

ветни средства,  
- да дава согласност на органите на управување на 

должникот, за водење на работењето се до донесување 
на одлука за отворање на стечајна постапка, со цел да 
се избегне значително намалување на имотот и  

- да испита дали должникот има имот над кој може 
да се отвори и е доволен за спроведување на стечајната 
постапка и намирување на трошоците на стечајната по-
стапката и побарувањето на доверителите. 

Рочиште за испитување на условите за отворање 
стечајна на должникот се закажува за ден 29.11.2022 
година во 12:30 часот.  

Против ова Решение не е дозволена жалба.   
Од Основен суд – Струмица.                           (55392) 

 
 

 
Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  

 
 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива запишано 
во Имотен лист бр. 9018 за КО Куманово на м. в. „Са-
римеше“ со бр. на КП 3205, со површина 5.640, класа 
4, за цена од 60 ден. за м2, сопственост на 1/1 идеален 
дел на недвижен имот на Гордана Трајковска од Кума-
ново, ул. „11-ти Ноември“ бр. 202.  

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство на купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Еџевит Аљији од Куманово со седиште на 
ул. „11 Октомври“ бр. 1/7, Куманово.                  (55369) 

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог – хи-
потека со својство на извршна исправа сочинет под 
ОДУ бр. 510/22 од 4.11.2022 година пред нотарот Сашо 
Василевски од Скопје, склучен помеѓу Халк банка АД 
Скопје со ЕМБС 4627148, седиште на ул. „Св. Кирил и 
Методиј“ бр. 54 во Скопје, како заложен доверител и 
Друштво за промет и услуги ГРАНАП ГНП ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. „Драгиша Мишовиќ“ бр. 10, 
Скопје, Карпош, со ЕМБС 6973825 и ЕДБ 4057014-
526257, востановено е заложно право врз недвижен 
имот во Скопје и тоа: деловен простор во Скопје на ад-
реса (улица и куќен број на зграда) „Д. Мишковиќ“ 10, 
за КО Карпош кој лежи на КП 608, дел 0, бр. на 
зграда/др. објект 1, намена на зграда преземена при 
конверзија на податоците од стариот ел. систем Б1-1, 
влез 000, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 19 м2 и 
КП 608, дел 0, бр. на зграда/др. објект 1, намена на 
зграда преземена при конверзија на податоците од ста-
риот ел. систем Б4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна 
површина од 168 м2, видно од Имотен лист бр. 80855 
за КО Карпош и КП 608, дел 0, бр. на зграда/др. објект 
1, намена на зграда преземена при конверзија на пода-
тоците од стариот ел. систем Б4-6, влез 000, кат ПР, 
број 001, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 16м2, видно од Имотен 
лист бр. 80044 за КО Карпош кој имот заложниот 
должник го заложува како обезбедување на паричното 
побарување на заложниот доверител Халк банка АД 
Скопје на износ од 18.450.000 денари, кое побарување 
произлегува од Договор за кредит бр. KR2022/31088 
склучен на ден 3.11.2022 година.                          (55374) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог – хи-
потека со својство на извршна исправа сочинет под 
ОДУ бр. 506/22 од 2.11.2022 година пред нотарот Сашо 
Василевски од Скопје, склучен помеѓу НЛБ банка АД 
Скопје со ЕМБС 4664531, седиште на ул. „Мајка Те-
реза“ бр. 1 во Скопје како заложен доверител и ФА-
БРИКА КАРПОШ - Акционерско друштво за проекти-
рање, производство и монтажа на бетонски префабри-
кати, станови, индустриски објекти, мостови и дално-
води Скопје со ЕМБС 4054890, седиште на ул. „Ацо 
Шопов“ бр. 76 во Скопје - Ѓорче Петров како заложен 
должник, востановено е заложно право врз недвижен 
имот во Скопје и тоа: станбен простор во Скопје на КП 
3204, дел 4, за КО Ѓорче Петров 4 - Влае, ред. број 67, 
влез 1, кат К1, број 16, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда - стан, во површина од 61 м2 и ред. број 
68, влез 1, кат К1, број 16, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда - помошни површини, во површина од 
2 м2, право на градба и идна сопственост на ФАБРИКА 
КАРПОШ АД Скопје, запишано во Лист за предбеле-
жување на градба број 104508, кој имот заложниот 
должник го заложува како обезбедување на паричното 
побарување на заложниот доверител НЛБ банка АД 
Скопје на износ од 62.340,00 евра, кое побарување про-
излегува од Договор бр. КR2022/91455 за одобрување 
на станбен кредит, склучен во Скопје на ден 27.10.2022 
година.                                                                      (55375) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за залог – хипотека со свој-
ство на извршна исправа склучен на ден 1.11.2022 го-
дина, потврден под ОДУ бр. 504/22 од 1.11.2022 го-
дина, пред нотарот Сашо Василевски од Скопје, склу-
чен помеѓу НЛБ банка АД Скопје со ЕМБС 4664531, 
седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр.1 во Скопје, како за-
ложен доверител и Друштво за градежништво и услуги 
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БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје со ЕМБС 7097077, се-
диште на ул. „МАНАПО“ бр. 2-1 кат 2 локал 131 во 
Скопје како заложен должник, востановено е заложно 
право врз недвижен имот во Скопје и тоа: станбен 
простор во Скопје на КП 6891, реден број 28, зграда 3, 
влез 1, кат К5, број 21А, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект – помошни површини, со 
внатрешна површина од 4 м2 и реден број 29, зграда 3, 
влез 1, кат К5, број 21А, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда и друг објект – стан, со внатрешна пов-
ршина од 45 м2, на кое право на градење има заложни-
от должник БОНАНЦА УРБАН ДОО Скопје, со ЕМБС 
7097077, запишано во Лист за предбележување на 
градба број 104708 за КО Ѓорче Петров 4 – Влае, кој 
имот заложниот должник го заложува како обезбедува-
ње на паричното побарување на заложниот доверител 
НЛБ банка АД Скопје на износ од 41.000,00 евра, кое 
побарување произлегува од Договор за станбен кредит, 
заведен во банката под бр. КR2022/76218, склучен на 
ден 13.10.2022 година во Скопје.                          (55376) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека со својство на извршна исправа, сочинет под 
ОДУ бр. 509/22 од 03.11.2022 година пред нотарот Са-
шо Василевски од Скопје, склучен помеѓу Стопанска 
банка АД Скопје со ЕМБС 4065549, седиште на ул. 
„11-ти Октомври“ бр. 7 во Скопје како заложен довери-
тел, Друштво за градежништво и услуги ГРОТЕКС 
ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје со ЕМБС 
6671853, седиште на бул. „Илинден“ бр. 109 лок. 3 во 
Скопје, Карпош како заложен должник и Друштво за 
производство и трговија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ 
ДОО увоз-извоз Скопје со ЕМБС 4302052, седиште на 
ул. „Борис Трајковски“ бр. 212 во Скопје, Кисела Вода, 
како заложен должник, востановено е заложно право 
врз недвижен имот во Скопје и тоа КП 1232, дел 19, 
број на зграда 1, влез 1, кат К6, број 129, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда - апартман, со површина 
од 48 м2 и КП 1232, дел 19, број на зграда 1, влез 1, кат 
К6, број 129, намена на посебен/заеднички дел од згра-
да - помошни површини, со површина од 5 м2, запиша-
но во Лист за предбележување на градба број 47949 за 
КО Гази Баба, право на градба и идна сопственост на 
ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје и 
КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО Скопје, кој имот за-
ложните должници го заложуваат како обезбедување 
на паричното побарување на заложниот доверител Сто-
панска банка АД Скопје по основ на Договор за одоб-
рување на станбен кредит број 3125031250, на износ од 
62.200,00 евра.                                                         (55377) 

__________ 
   

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран 
на КП број 893/1, влез 2, кат К3, број 18, намена на по-
себен дел од зграда стан, со внатрешна површина 79 
м2, КП број 893/1, влез 2, кат К3, број 18, намена на по-
себен дел од зграда пп, со внатрешна површина 2 м2, 
евидентиран во Лист за предбелешка на градба бр. 
89615 за КО Карпош, во сопственост на заложниот 
должник РАИС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со ЕМБС 6177859, заснован е залог со Солем-
низација - Потврдување на приватна исправа - Договор 
за залог (хипотека) врз недвижен имот со својство на 
извршна исправа, врз основа на Договор за станбен 
кредит ОДУ бр. 591/2022 од 2.11.2022 година, од нота-
рот Муамет Шеху од Скопје, во корист на заложниот 
доверител Комерцијална банка АД Скопје, за обезбеду-
вање на парично побарување со износ од 76.220 евра, 
во денарска противвредност, дадени од страна на Ко-
мерцијална банка АД Скопје, зголемена за износот на 

споредните побарувања, а кое побарување произлегува 
од Договорот за кредит за купување на станбен прос-
тор кое заложно право е запишано во Агенција за ка-
тастар на недвижности на РСМ - Скопје.           (55383) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште кое лежи на КП 
1731, дел 2, место викано/улица „Габечки Дол“, катас-
тарска култура 11000, класа 6, со површина од 1.061 
м2, Имотен лист бр. 30 КО Добри Дол, за купопродаж-
на цена од вкупно 30.000 денари, која е во сосопстве-
ност на продавачите Слободан Георгиевски од Скопје, 
Сопиште, ул. „4“ бр. 1, Добри Дол и Ѓорѓија Ѓорѓиев-
ски од Скопје, Сопиште, ул. „4“ бр. 11, Добри Дол.  

Се повикуваат соседите-сопственици на земјодел-
ското земјиште кои имаат првенствено право на купу-
вање, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето 
на огласот да се изјаснат дали ја прифаќаат постигната-
та цена и изјавите за прифаќањето да ги достават до 
нотарот Муамет Шеху, бул. „Партизански одреди“ бр. 
106, локал 3, Карпош 3, Скопје, тел. 02/3228-749. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.          (55384) 

__________ 
   

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран 
на КП број 9917, влез 1, кат К1, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда стан, со внатрешна површина 68 м2, 
КП број 9917, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен 
дел од зграда пп, со внатрешна површина 4 м2, КП број 
9917, влез 1, кат МА, број 7, намена на посебен дел од 
зграда стан, со внатрешна површина 68 м2 И КП број 
9917, влез 1, кат МА, број 7, намена на посебен дел од 
зграда ПП, со внатрешна површина 4 м2, евидентиран 
во Лист за предбележување на градба бр. 116347 за КО 
Центар 1, во сопственост на заложниот должник БИСИ 
ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 4144902, заснован е залог со 
Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) врз недви-
жен имот со својство на извршна исправа, врз основа 
на Договор за станбен кредит ОДУ бр. 595/2022 од 
2.11.2022 година, од нотарот Муамет Шеху од Скопје, 
во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување со из-
нос од 244.800 евра, дадени од страна на Стопанска 
банка АД Скопје, зголемена за износот на споредните 
побарувања, а кое побарување произлегува од Догово-
рот за кредит за купување на станбен простор кое за-
ложно право е запишано во Агенција за катастар на 
недвижности на РСМ - Скопје.                             (55385) 

__________ 
  

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран 
на КП број 9917, влез 1, кат МА, број 8, намена на по-
себен дел од зграда стан, со внатрешна површина 71 м2 
И КП број 9917, влез 1, кат МА, број 8, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, со внатрешна површина 8 м2, 
евидентиран во Лист за предбележување на градба 
бр.116347 за КО Центар 1, во сопственост на заложни-
от должник БИСИ ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 4144902, 
заснован е залог со Нотарски акт - Договор за залог 
(хипотека) врз недвижен имот со својство на извршна 
исправа, врз основа на Договор за станбен кредит ОДУ 
бр. 597/2022 од 2.11.2022 година, од нотарот Муамет 
Шеху од Скопје, во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување со износ од 134.000 евра, дадени од 
страна на Стопанска банка АД Скопје, зголемена за из-
носот на споредните побарувања, а кое побарување 
произлегува од Договорот за кредит за купување на 
станбен простор кое заложно право е запишано во 
Агенција за катастар на недвижности на РСМ - Скопје.  

(55386) 
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Се продавa лозје и тоа на КП 1133/1, во место вика-
но „Камиларница“, класа 4, со вкупна површина од 564 
м2, во сопственост на Наумоски Тони, со адреса на жи-
веење во с. Врбјани, Прилеп, сето тоа запишано во 
Имотен лист бр. 626 КО ВРБЈАНИ, за вкупна купопро-
дажна цена од 300,00 евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат евентуалните заеднички сопстве-
ници, сопствениците, како и сопствениците кои грани-
чат со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) 
дена од објавувањето на оваа понуда во „Сл. весник на 
РСМ“ да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за 
прифаќањето на понудите да ги доставуваат до нотарот 
Елизабета Стојаноска бул. „Гоце Делчев“ бр. 8-Г, При-
леп.                                                                           (55414) 

__________ 
   

Се продавaат лозја и тоа на КП 1134, во место вика-
но „Камиларница“, култура лозје, класа 4, со вкупна 
површина од 1.060 м2, и нива на КП 1135, во место ви-
кано „Камиларница“, култура лозје, класа 4, со вкупна 
површина од 1.245 м2 во сопственост на Секулоски 
Павле, со адреса на живеење во с. Врбјани бр. 22, При-
леп, сето тоа запишано во Имотен лист бр. 22 КО 
ВРБЈАНИ, за вкупна купопродажна цена од 600,00 ев-
ра во денарска противвредност.  

Се повикуваат евентуалните заеднички сопстве-
ници, сопствениците, како и сопствениците кои грани-
чат со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) 
дена од објавувањето на оваа понуда во „Сл. весник на 
РСМ“ да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за 
прифаќањето на понудите да ги доставуваат до нотарот 
Елизабета Стојаноска бул. „Гоце Делчев“ бр. 8-Г, При-
леп.                                                                           (55415) 

__________ 
   

Се врши продажба на земјоделско земјиште, кое се 
наоѓа во КО Давидово и тоа нива на КП 523 дел 3 м. в. 
„Свириште“, култура н класа 4, со површина од 518 м2 
со запишано право на сопственост на 1/1 (едно цело) 
запишано на име на Невенка Ристова, во Имотен лист 
245 за КО Давидово за вкупна купопродажна цена од 
21.500 денари.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување, заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава на горенаведениот недвижен имот, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Маргарита Вангелова, ул. „Димитар 
Влахов“ бр. 7, Гевгелија.                                        (55416) 

__________ 
   

Се објавува засновано заложно право по Нотарски 
акт ОДУ бр. 420/2022 од 19 октомври 2022 година од 
нотарот Елица Коруноска Богески од Кичево, Анекс 
број 1 кон Нотарски акт Договор за залог на недвижен 
имот ОДУ бр. 455/18 од 19 јули 2018 година изработен 
од нотарот Елица Коруноска Богески од Кичево (со 
својство на извршна исправа), склучен со цел за обез-
бедување на побарувањето на заложниот доверител 
Шпаркасе банка АД Скопје по Анекс број 1 кон Дого-
вор бр. 13-31173/3 од 30 април 2018 година за рамко-
вен револвинг-кредит лимит, заведен кај доверителот 
под број 64842/3 од 20 септември 2022 година, на из-
нос од 210.000,00 евра, склучен со должникот Друштво 
за трговија, производство и услуги АГРО-ДРВО ЕК-
СПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ с. Староец Кичево.  

Дел од обезбедувањето предмет на залог од прв ред 
е стан и помошни површини во објект во Кичево со 
следни податоци: КП 4021 дел 1 на адреса „Кутлабица“ 
зграда број 1 намена на зграда А1-1 влез1, кат К1, број 
1 намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП во 
површина од 3 м2, КП 4021 дел1 на адреса „Кутла-
бица“ зграда број 1 намена на зграда А1-1 влез1, кат 
К1, број 1 намена на посебен/заеднички дел од зграда 
СТ со површина од 60 м2, недвижен имот заведен во 
Имотен лист број 96020 за КО Кичево4 –издаден од 
Агенција за катастар на недвижности на РС Македо-
нија, сопственост на заложниот должник Друштво за 
трговија, производство и услуги АГРО-ДРВО ЕК-
СПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ с. Староец, Кичево. (55417) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот плодно земјиште - нива 
на КП бр. 903, м. в. „Сливите“, катастарска култура зз - 
н, класа 3, со површина од 1.593 м2, во КО Добрејци 
вон град запишана во Имотен лист бр. 129 за КО Доб-
рејци вон град, сопственост на Тома Василев од Стру-
мица, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 34, за вкупна купопро-
дажна цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат соседите чиешто земјиште граничи 
со земјиштето коешто се продава, заедничките соп-
ственици и сосопствениците кои се заинтересирани за 
купувањето на недвижноста, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Валентина Велкова од Струмица, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10.                                                    (55418) 

__________ 
   

Се огласува продажба на земјоделско земјиште со 
катастарски индикации: КП бр. 1438, дел 2, место 
викано „Поток“, катастарска култура зз н, класа 4, со 
површина од 1.421 м2, запишана во Имотен лист бр. 
821 за КО Орашац, за вкупна купопродажна цена од 
2.500 евра, сопственост на продавачот Љубомир 
Митрички.  

Се повикуваат лицата кои имаат право на 
првенствено купување, сите заеднички сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Даниел Живачки, со седиште во 
Куманово на ул. „11 Октомври“ бр. 1-2/9, со приложен 
доказ за депонирани средства со висина на утврдената 
купопродажна цена.                                                (55419) 

___________ 
   

Се продава земјоделско земјиште заведенo од 1/4 во 
Имотен лист бр. 1225 за КО Куманово, построено под 
следниве ознаки: КП бр. 2721, м. в. „Пуковско“, к. к. н 
нива, класа, со површина од 3.944 м2, во сосопственост 
на Миле Додевски од Куманово ул. „610“ бр. 6 за ку-
попродажна цена во износ од 3,00 евра за 1 м2.  

Се повикуваат сите соседи, граничари и сосопстве-
ници со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РСМ“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата и из-
јавите да ги достават до нотарот Мартин Божиновски 
со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 45/1-1 во Ку-
маново. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

(55420) 
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Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: 
КП 353, м. в. „Дрма“, култура зз/н, класа 3, со површи-
на од 4.009 м2; КП 354, м. в. „Дрма“, култура зз/н, кла-
са 3, со површина од 3.678 м2; КП 355, м. в. „Дрма“, 
култура зз/н, класа 3, со површина од 3.999 м2; КП 
356/1, м. в. „Дрма“, култура зз/н, класа 3, со површина 
од 4.540 м2; КП 357, м. в. „Дрма“, култура зз/н, класа 3, 
со површина од 675 м2; КП 358, м. в. „Дрма“, култура 
зз/н, класа 3, со површина од 716 м2 и КП 360, м. в. 
„Дрма“, култура зз/н, класа 3, со површина од 2.357 м2, 
сите запишани во Имотниот лист број 327 за КО Идри-
зово во сопственост на продавачите Вера Блажевска од 
Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 18А-6, Верица Димит-
риевска од Скопје, Марино, ул. „405“ бр. 29, Иванка 
Дишевска од Скопје, ул. „Белчишка“ бр. 13Б, Ѓорѓи 
Медиќ од Р. Србија, Елизабета Трајковска од Скопје, 
бул. „В. Смилевски-Бато“ бр. 55/1-29, Марјан Атана-
совски од Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 20Б, Бранислав 
Медиќ од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 77/1-29, 
Николина Арсовска од Скопје, ул. „Христо Татарчев“ 
бр. 47А/1-26, Славица Дишовска-Столевска од Скопје, 
ул. „Борис Трајковски“ бр. 25 А и Станка Арнаутова од 
Скопје, ул. „Тодор Александров“ бр. 129/1-8, за вкупна 
продажна цена од 521.070,00 евра во денарска про-
тиввредност, сметано според средниот курс на НБРСМ 
на денот на плаќањето.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, тие го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Снежана Видовска од Скопје, ул. „Ѓуро 
Ѓаковиќ“ број 52.                                                    (55421) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
евидентирано на КП бр. 3338, место викано „Кра-
иште“, катастарска култура - нива, класа 6, со вкупна 
површина од 331 м2, КП бр. 3339, дел 1, место викано 
„Краишта“, катастарска култура - лозје, класа 2, со 
вкупна површина од 12.022 м2 и КП бр. 3339, дел 2, 
место викано „Краиште“, катастарска култура - лозје, 
класа 5, со вкупна површина од 3.807 м2, запишано на 
Имотен лист бр. 428 КО Кавадарци вон град, сосоп-
ственост на Чукарков Александар од Кавадарци со ад-
реса ул. „Митко Хаџивасилев“ бр. 83 и Глигор Чукар-
ков од Кавадарци со адреса ул. „Мито Хаџивасилев“ 
бр. 83, за вкупна купопродажна цена од 40.000,00 евра 
во денарска противвредност по средниот курс на НБР-
СМ на денот на исплатата.  

Се повикуваат сите соседи кои имаат право на 
првенствено купување и чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување.  

Изјавите писмено да се достават до нотарот Митко 
Милков ул. „Цано Поп Ристов“ број 54, Кавадарци.  

(55422) 
__________ 

   
Врз основа на Нотарски акт - Анекс на Договор за 

залог (хипотека) со својство на извршна исправа, сос-
тавен од нотарот Весна Паунова од Скопје, заведен под 
ОДУ број 644/22 на ден 7.11.2022 година, заложниот 
должник ДПТ БАТО ЕНД ДИВАЈН ГРАФИКС ЦЕН-
ТАР ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Борис 
Трајковски“ бр. 314, Скопје, со ЕМБС 5036496, има 
засновано залог (хипотека) врз недвижен имот кој 
претставува: 9/10 дел на недвижност КП 2414, дел 1, 

влез 002, кат СУ, број 002 стан со површина од 37 м2, 
запишано во Имотен лист број 7126 за КО Кисела Вода 
1; 9/10 дел на недвижност од КП 2414, дел 1, влез 001, 
кат ПР, број 001 стан со површина од 43 м2, запишано 
во Имотен лист број 7127 за КО Кисела Вода 1; 9/10 
дел на недвижност од КП 2414 дел 1, катастарска кул-
тура гиз со површина од 717м2 и зпз 1 од 101 м2, запи-
шани во Имотен лист број 5349 за КО Кисела Вода 1, 
во корист на заложниот доверител Прокредит банка 
АД Скопје, со седиште на ул. „МАНАПО“ бр. 7 со ЕМ-
БС 5774136, што произлегува од Анекс бр. 1 на Дого-
вор за станбен кредит број 75121810 од 2.11.2022 г.  

(55423) 
__________ 

   
Врз основа на Нотарски акт - Анекс број 1 кон До-

говор за залог врз подвижен предмет со својство на из-
вршна исправа ОДУ бр. 66/21 од 26.2.2021 година од 
нотарот Оливера Пешиќ, сочинет и заверен под ОДУ 
373/22 од 4.11.2022 година од нотарот Оливера Пешиќ 
склучен меѓу заложниот доверител Стопанска банка 
АД Скопје и должникот-заложен должник АСТРА-М 
Митко Ицевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје извршена е 
промена во воспоставен залог од прв ред врз: опрема 
Автоматска машина за производство медицински 
маски, количина 1, производител Шандонг Тонда, тип 
DTM 002, година на производство 2020, година на на-
бавка 2020 и Вијчан компресор за воздух, количина 1, 
производител ШАНДОНГ ТОНДА, тип АЕ6-08А, го-
дина на производство 2020, година на набавка 2020 за-
пишан под идентификациски број 10120210000668, а 
заради обезбедување на парично побарување во износ 
од 81.000,00 евра, кое произлегува од Договор за кре-
дитна рамка број 20/2623.1005 од 24.6.2020 година, 
Анекс број 1 кон Договрот за кредитна рамка број 
27/1.102-1159 од 10.9.2020 година и Анекс број 2 кон 
Договорот за кредитна рамка број 20/2623.307 од 
18.2.2021 година, Анекс број 3 кон Договор за кредит-
на рамка бр.20/2623.543 од 25.03.2021 година, Анекс 
број 4 кон Договор за рамковен кредит бр. 20/2523.205 
од 3.2.2022 година, Анекс број 5 кон Договор за кре-
дитна рамка бр. 20/2623.637 од 6.5.2022 година, Анекс 
број 6 кон Договор за кредитна рамка 20/2623.1543 од 
28.10.2022 година, поединечните пласмани и нивните 
анекси.                                                                      (55424) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште со 2840/7358 иде-
ални делови од КП бр. 1032, место викано „Крив по-
ток“, култура зз-н, класа 4, со површина 4.096 м2 и КП 
бр. 1032, место викано „Крив поток“, култура зз-н, кла-
са 6, со површина 3.255 м2, опишан Имотен лист 8537 
КО ТЕНОВО вон град, издаден од Агенција за катастар 
на недвижности - Одделение за катастар на недвижнос-
ти Тетово сосопственост на Калош Усеини од с. Те-
ново, со живеалиште во с. Теново ул. „101“ б. б., со 
право на сосопственост дел на посед 2840/7358 идеал-
ни делови. Погорецитираниот недвижен имот се прода-
ва за цена од 1.000 евра.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани да ја купат гореопи-
шаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Лирим Абдили, ул. „ЈНА“ бр. 31/1 во 
Тетово.                                                                     (55425) 
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Врз основа на Солемнизација - Договор за залог на 
недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 
бр. 708/22 од 26.10.2022 година, кај нотарот Маргарита 
Вангелова од Гевгелија, склучен помеѓу Комерцијална 
банка АД Скопје, со седиште во Скопје, Центар, на ул. 
„Орце Николов“ бр. 3, со ЕМБС 4065573, како заложен 
доверител, Друштво за градежништво, производство, 
трговија и услуги БС БИЛДИНГ ДОО Гевгелија, со се-
диште во Гевгелија на булевар „Гевгелија“ бр. 1/1, ЕМ-
БС 7362498, како должник и заложен должник, Друш-
тво за производство, трговија и услуги ЖИТО извоз-
увоз ДООЕЛ Велес, со седиште во Велес на ул. „Благој 
Ѓорев“ бр. 166, ЕМБС 4217616, како заложен должник, 
Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО-
ВАНЕ извоз-увоз ДООЕЛ Велес, со седиште во Велес 
на ул. „Благој Ѓорев“ бр. 166, ЕМБС 7599501, како сог-
ласна страна и иден заложен должник и Стефан Русев 
од Гевгелија како согласна страна, е засновано заложно 
право - хипотека од прв ред над недвижниот имот во 
КО Гевгелија и тоа: деловен простор на приземје со 
површина од 184 м2, помошна просторија со површина 
од 8 м2 и помошна просторија со површина од 5 м2 на 
КП бр. 4955 дел 1 запишани со право на градење на за-
ложниот должник ДГПТУ БС БИЛДИНГ ДОО Гевге-
лија во Лист за предбележување на градба бр. 103671 
КО Гевгелија, стан бр. 46, влез 2, кат 6 и МА, на КП бр. 
4955 дел 1 со вкупна внатрешна површина од 396 м2 и 
стан бр. 56, влез 2, кат МА, КП бр. 4955 дел 1 со вкуп-
на внатрешна површина од 133 м2, со соодветен дел од 
ходници, скали и заеднички простории, запишани со 
право на градење на Заложниот должник ДГПТУ БС 
БИЛДИНГ ДОО Гевгелија во Лист за предбележување 
на градба бр. 103779 КО Гевгелија и соодветен дел од 
земјиште под и околу објект на КП бр. 4955 дел 1, со 
површина од 1.143 м2, КП бр. 4994 дел 2, со површина 
од 10 м2 и КП бр. 7761 дел 3, со површина од 440 м2 
кое во обем и функција им припаѓа на деловен простор 
на приземје, стан бр. 46 и стан бр. 56, запишани со пра-
во на сопственост на заложниот должник ДПТУ ЖИТО 
извоз-увоз ДООЕЛ Велес во Имотен лист бр. 100048 
КО Гевгелија во корист на Комерцијална банка АД 
Скопје, врз основа на Договор за рамковен револвинг-
кредит лимит врз основа на заложно право заведен под 
бр. 08-120-54660/2 од 6.10.2022 година, со кој банката 
на корисникот-должникот му одобрува рамковен ре-
волвинг-кредит лимит во износ до 396.000 евра.  

                                                                            (55428) 
__________ 

   
Над подвижниот имот сопственост на должникот-

заложниот должник ЗД АЛЕВАДО КАБЕЛ ДОО Ве-
лес, а врз основа на Договор за мултивалутна кредитна 
рамка бр. 1.4-444 од 27.3.2008 година со сите анекси 
склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како зало-
жен доверител и ЗД АЛЕВАДО КАБЕЛ ДОО Велес, 
како должник-заложен должник, обезбеден со Нотар-
ски акт - Анекс број 3 кон Договор за залог врз под-
вижни предмети со својство на извршна исправа соста-
вен под ОДУ број 558/22 од 26.10.2022 година составен 
од Елеонора Андреев помошник нотар на нотарот Та-
ња Аспорова од Велес, засновано е заложно право спо-
ред ред на упис кој следува во корист на заложниот до-
верител Стопанска банка АД Скопје, заради обезбеду-
вање на паричното побарување на износ од 
2.100.000,00 евра и е запишан во Заложен регистар при 
ЦР РСМ РРК Велес под идентификациските броеви 
10620220000173 и 10620220000173 од 31.10.2022 годи-
на и 10620220000180, 10620220000181, 10620220000179 
од 4.11.2022 година.                                                (55429) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 3728/3 
во м. в. „Село“ ГИЗ со површина од 60 м2, опишани во 
Имотен лист 101296 КО Буково со дел на посед 1/2, КП 
бр. 3728/4 во м. в. „Село“ ГИЗ со површина од 97 м2, 

опишани во Имотен лист 1012964 КО Буково со дел на 
посед 1/1, КП бр. 3728/6 во м. в. „Село“ ЗПЗ со пов-
ршина од 132 м2, опишани во Имотен лист 101297 КО 
Буково со дел на посед 38/132, КП бр. 4296 во м. в. 
„Село“ нива, класа 4, со површина од 71 м2, опишани 
во Имотен лист 1774 КО Буково со дел на посед 2/3 во 
сопственост на Иванчо Кочовски. Опишаниот имот се 
продава за продажна цена од 1.000 евра, со тоа што ку-
пувачот го плаќа данокот на промет, нотарските и ад-
вокатските трошоци.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите кои граничат 
со наведената парцела, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Андреј Христов од Битола ул. „Јане 
Сандански“ бр. 1-1, приземје.                                (55430) 

__________ 
   

Над недвижниот имот сопственост на заложниот 
должник ЗД АЛЕВАДО КАБЕЛ ДОО Велес, а врз ос-
нова на Договор за мултивалутна кредитна рамка бр. 
1.4-444 од 27.3.2008 година со сите анекси склучен по-
меѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен дове-
рител и ЗД АЛЕВАДО КАБЕЛ ДОО Велес, како долж-
ник-заложен должник, обезбеден со Нотарски акт - 
Анекс број 1 кон Договор за залог-хипотека со својство 
на извршна исправа составен под ОДУ број 557/22 од 
26.10.2022 година, составен од Елеонора Андреев по-
мошник нотар на нотарот Тања Аспорова од Велес, 
засновано е заложно право според ред на упис кој сле-
дува во корист на заложниот доверител Стопанска бан-
ка АД Скопје, заради обезбедување на паричното поба-
рување на износ од 2.100.000,00 евра и истата е запи-
шана во Имотен лист број 1017 за КО Башино село и 
Имотен лист број 50788 за КО Башино Село.      (55431) 

__________ 
   

Се продава една идеална третина од земјоделско 
земјиште, со КП 344, со површина од 1.012 м2, КП 345, 
со површина од 251 м2 и КП 346, со површина од 3.729 
м2, запишани во Имотен лист бр. 17927 за КО Кума-
ново, на име на продавачот Милан Марковиќ, за цена 
од 1 евро (едно евро) за м2.  

Се повикуваат сите сосопственици и соседи - гра-
ничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РСМ“ писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Трајковска од Куманово, ул. 
„Пелинска“ бр. 3.                                                    (55434) 

__________ 
   

Се продава нива, 7 класа, со површина од 536 м2 во 
место викано „Забел“ устроен на КП 1651 КО Дивље 
запишано во Имотен лист број 94 за КО Дивље во соп-
ственост на Петрушевски Саве од Скопје, Петровец ул. 
„18“ број 11 за вкупна цена во износ од 100.000 денари.  

Согласно со Законот за земјоделското земјиште, се 
повикуваат граничарите на парцелата, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Рeпублика Северна Македонија“ 
да ја достават својата изјава за прифаќањето на понуда-
та кај нотарот Ирфан Јонузовски од Скопје ул. „Втора 
македонска бригада“ бр. 58-1. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.                                            (55574) 
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Сопственикот Стојаноски Димитрија од Прилеп кеј 
„9-ти Септември“ број 70/18/15, го продава својот нед-
вижен имот заведен во Имотен лист број 24345 за Ка-
тастарска Општина Прилеп, парцела број 4411 место 
викано „Г. Садово“, култура 11000 класа 2, со површи-
на од 287 м2, за купопродажна цена од 150.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Боге Дамески, ул. „Кузман Јосифовски“ 
број 8, Прилеп.                                                        (55595) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот евидентиран во Имотен 
лист брoj 202 за КО Радожда, Лист Б, КП бр. 578, дел 4, 
на место викано „Краста“, култура Ш, класа 4, со пов-
ршина од 529 м2, КП бр. 582, дел 2, на место викано 
„Ледиње“, култура ПС, класа 7, со површина од 390 
м2, сосопственост на Лилјана Милева од Скопје ул. 
„Козара“ бр. 68/3-13, и Нада Кутањац од Нови Сад, Р 
Србија за купопродажна цена од 49.000 евра во денар-
ска противвредност.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, сосопствениците на зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенство. Изја-
вите за прифаќањето на понудата да се достават до но-
тарот Неѓми Алиу од Струга, ул. „ЈНА“ бр. 1-1/3.  

(55601) 
__________ 

   
Се продава недвижен имот евидентиран во Имотен 

лист брoj 3724 за КО Мислешево вон град, КП бр. 792, 
на место викано „Селски лозја“, култура ЗЗ, ЛЗ, класа 
3, со површина од 436 м2, сопственост на Шулески Кр-
сте од с. Мислешево, за купопродажна цена од 2.500 
евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, сосопствениците на зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенство. Изја-
вите за прифаќањето на понудата да се достават до но-
тарот Неѓми Алиу од Струга, ул. „ЈНА“ бр. 1-1/3.  

                                                                            (55602) 
__________ 

   
Се продава 1/1 идеален дел од недвижен имот - зем-

јоделско земјиште, заведен во ИЛ 335 KO Градиште, 
м.в. „Село“, КП 3442 од 636 м2, за цена 25.000 денари, 
сопственост на Живко Трајковски од Куманово ул. 
„Биљановска“ бр. 13.  

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ 18, 
Куманово.                                                                (55603) 

__________ 
   

Согласно со Нотарски акт – Договор за залог врз 
недвижен имот – хипотека ОДУ бр. 554/222 од 
3.11.2022 година, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скоп-

је со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1 во Скопје, 
Центар и ЕМБС 4664531, како заложен доверител и 
Шукри Адеми со живеалиште на ул. „Црноок“ бр. 5 А, 
Пукри Сафет ул. „Црноок“ бр. 5 А, и Адеми Михрије 
ул. „Црноок“ бр. 5 А, како корисници на кредит и 
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕН-
ПЛУС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Неготинска“ 
бр. 10 во Скопје, со ЕМБС 7195621 и ЕДБ 404301-
7522200, со подружница Друштво за производство, тр-
говија и услуги ДЕН-ПЛУС ДООЕЛ Скопје Подружни-
ца Заложна куќа ДЕНАР ПЛУС Скопје, со седиште на 
ул. „Неготинска“ бр. 10 во Скопје, со подброј 
7195621/1, како заложен должник, се заснова заложно 
право врз недвижен имот сопственост на заложниот 
должник Друштво за производство, трговија и услуги 
ДЕН-ПЛУС ДООЕЛ Скопје Подружница Заложна куќа 
ДЕНАР ПЛУС Скопје, со седиште на ул. „Неготинска“ 
бр. 10 во Скопје, под број 7195621/1, кој недвижен 
имот е запишан Имотен лист со број 110224 за КО 
Центар 1, поточно: 

- КП 909, дел 6, адреса/улица „Џон Кенеди“ 11 А, 
број на зграда 1, намена на зграда А2-2, влез 2, кат ГЛ, 
број 33, намена на посебен дел од зграда ПП, со пов-
ршина од 4 м2;  

- КП 909, дел 6, адреса/улица „Џон Кенеди“ 11 А, 
број на зграда 1, намена на зграда А2-2, влез 2, кат ГЛ, 
број 33, намена на посебен дел од зграда СТ, со пов-
ршина од 73 м2, како обезбедување на побарување по 
основ на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижен 
имот – хипотека ОДУ бр. 554/22 од 3.112022 година, 
составен од нотарот Џеват Бучи на износ од 42.100 
евра.                                                                          (55604) 

__________ 
   

Да се заснова заложно право над која се наоѓа во 
Куманово и тоа: КП бр. 20396/1, адреса/улица „Е. Ма-
кедонија“ бр. 18, зграда 1, влез 2, кат ПР, деловна прос-
торија, со површина од 42 м2, КП бр. 20397, ад-
реса/улица „Егеј. Македонија“ бр. 20, зграда 1, влез 2, 
кат ПР, деловна просторија, со површина од 48 м2, со-
сопственост на 1/2 идеален дел на должникот-Заложни-
от должник Друштво за градежништво, услуги и трго-
вија ГЛОБОЧКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, врз 
основа на Имотен лист број 73732 за КО Куманово из-
даден од АКН - Одделение за катастар на недвижности 
Куманово, КП бр. 20395/1, место викано/улица „Е. Ма-
кедонија“, катастарска култура - градежно изградено 
земјиште, со површина од 136 м2, КП бр.20395/1, мес-
то викано/улица „Е. Македонија“, катастарска култура 
- земјиште под зграда 1, со површина од 126 м2, сосоп-
ственост на должникот-Заложниот должник Друштво 
за градежништво, услуги и трговија ГЛОБОЧКИ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје на 2/80 идеални делови, врз 
основа на Имотен лист број 47781 за КО Куманово из-
даден од АКН-Одделение за катастар на недвижности 
Куманово, КП бр. 20396/1, место викано/улица „Е. Ма-
кедонија“, катастарска култура-дворно место, со пов-
ршина од 106 м2, КП бр. 20396/1, место викано/улица 
„Е. Македонија“, катастарска култура - земјиште под 
зграда 1, со површина од 193 м2, сосопственост на 
должникот заложен должник Друштво за градежниш-
тво, услуги и трговија ГЛОБОЧКИ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје на 2/80 идеални делови, врз основа на 
Имотен лист број 47780 за КО Куманово издаден од 
АКН - Одделение за катастар на недвижности Кума-
ново, со сите прирастоци и припадоци, доградби и над-
градби кон истите сега и во иднина, во полза на залож-
ниот доверител Халк банка АД Скопје со Договор за 
залог (хипотека) врз недвижност, со својство на из-
вршна исправа, сочинет кај нотарот Нада Палиќ од 
Скопје под ОДУ бр. 621/22 од 31.10.2022 година, за 
обезбедување на парично побарување во максимален 
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износ од 550.000,00 евра, кое побарување произлегува 
од Договорот бр. РМ2022/556 за одобрување на рамко-
вен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно 
право на недвижен имот, склучен на ден 18.10.2022, за-
пишано во Катастар на ден 2.11.2022 година.     (55609) 

__________ 
   

Се заснова заложно право над имот кој се наоѓа во 
Куманово и тоа: КП бр. 20396/1, адреса/улица „Е. Ма-
кедонија“ бр. 18, зграда 1, влез 2, кат ПР, деловна прос-
торија, со површина од 42 м2, КП бр. 20397, ад-
реса/улица „Егеј. Македонија“ бр. 20, зграда 1, влез 2, 
кат ПР, деловна просторија, со површина од 48 м2, со-
сопственост на 1/2 идеален дел на Заложниот должник 
Трговско друштво за производство, градежништво, тр-
говија и услуги РОТОМАК 2000 ДОО Куманово, врз 
основа на Имотен лист број 73732 за КО Куманово из-
даден од АКН-Одделение за катастар на недвижности 
Куманово; КП бр. 20395/1, место викано/улица „Е. Ма-
кедонија“, катастарска култура - градежно изградено 
земјиште, со површина од 136 м2, КП бр. 20395/1, мес-
то викано/улица „Е. Македонија“, катастарска култура 
- земјиште под зграда 1, со површина од 126 м2, сосоп-
ственост на заложниот должник Трговско друштво за 
производство, градежништво, трговија и услуги РОТО-
МАК 2000 ДОО Куманово на 10/80 идеални делови, 
врз основа на Имотен лист број 47781 за КО Куманово 
издаден од АКН-Одделение за катастар на недвижнос-
ти Куманово; КП бр. 20396/1, место викано/улица „Е. 
Македонија“, катастарска култура-дворно место, со 
површина од 106 м2, КП бр. 20396/1, место ви-
кано/улица „Е. Македонија“, катастарска култура - зем-
јиште под зграда 1, со површина од 193 м2, сосопстве-
ност на заложниот должник Трговско друштво за про-
изводство, градежништво, трговија и услуги РОТО-
МАК 2000 ДОО Куманово на 6/80 идеални делови, врз 
основа на Имотен лист број 47780 за КО Куманово из-
даден од АКН - Одделение за катастар на недвижности 
Куманово; КП бр. 20397, место викано/улица „Егејска 
Македонија“, катастарска култура-дворно место, со 
површина од 162 м2, КП бр. 20397, место викано/улица 
„Егејска Македонија“, катастарска култура-земјиште 
под зграда 1, со површина од 345 м2, сосопственост на 
заложниот должник Трговско друштво за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги РОТОМАК 
2000 ДОО Куманово на 1/24 идеален дел, врз основа на 
Имотен лист број 17247 за КО Куманово издаден од 
АКН - Одделение за катастар на недвижности Кума-
ново, со сите прирастоци и припадоци, доградби и над-
градби кон истите сега и во иднина, во полза на залож-
ниот доверител Халк банка АД Скопје со Договор за 
залог (хипотека) врз недвижност, со својство на из-
вршна исправа, сочинет кај Нотар Нада Палиќ од 
Скопје под ОДУ. Бр.621/22 од 31.10.2022 година, за 
обезбедување на парично побарување во максимален 
износ од 550.000,00 евра, кое побарување произлегува 
од Договорот бр. РМ2022/556 за одобрување на рамко-
вен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно 
право на недвижен имот, склучен на ден 18.10.2022, за-
пишано во Катастар на ден 2.11.2022 година.     (55610) 

__________ 
   

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 
извршна исправа, составен во форма на Нотарски акт 
од нотарот Надица Чаушевска Заева од Струмица, под 
ОДУ број 456/2022 од 21 октомври 2022 година, склу-
чен меѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен до-
верител, Друштво за градежништво и инженеринг ТО-
ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица со седиште на 
ул. „Гоце Делчев“  б. б. во Струмица како заложен 
должник - инвеститор, заради обезбедување на побару-
вање на заложниот доверител во износ од 47.888,00 ев-

ра во денарска противвредност, со трошоци и споредни 
побарувања засновано е заложно право - хипотека од 
прв ред врз недвижен имот сопственост на заложниот 
должник и тоа стан во објект во градба во Струмица на 
КП бр.7034 дел 11, во КО Струмица, влез 1, кат К4, 
број 21, намена на посебен/заеднички дел од зграда и 
друг објект стан, внатрешна површина од 70 м2, влез 1, 
кат К4, број 21, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект помошни површини (тераса, ло-
ѓија, балкон), внатрешна површина од 12 м2, впишано 
на ден 3.11.2022 година во Лист за предбележување на 
градба број 57105 за КО Струмица, издаден од Агенци-
ја за катастар на недвижности, Одделение за катастар 
на недвижности Струмица.                                    (55611) 

__________ 
   

Се продава нива - земјоделско земјиште сопстве-
ност на Крстевска Вацка на 1/1 и тоа: КП 2102, дел /, 
место викано „Осој“, култура 11000, класа 5, со пов-
ршина од 575 м2, имот укнижен во Имотен лист број 
900 за КО Кучково, за цена од 120.000,00 денари.  

Се повикуваат соседите на горенаведеното зем-
јиште, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на по-
нудата, писмено да се достават до нотарот Башким 
Амети од Скопје на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 33, зграда 1, 
локал 8.                                                                     (55617) 

__________ 
   

Се продава недвижниот имот опишан во Имотен 
лист бр. 1100 за КО ОРОВНИК, КП бр. 889, дел 3, мес-
то викано/улица „Стница“, кат. култура нива, со пов-
ршина од 1173 м2, за купопродажна цена од 2.000,00 
австралиски долари во денарска противвредност, со-
сопственост на Ристе Ѓорѓиоски од Австралија.  

Се повикуваат другите сосопственици на имотот 
што се продава и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Едмонд Шазимани од Охрид.      (55618) 

__________ 
   

Се продава недвижниот имот опишан во Имотен 
лист бр. 1082 за КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ вон град, КП 
бр. 78, дел 1, место викано/улица „Горица“, кат. култу-
ра 14000, класа 3, со површина од 1.309 м2, за купопро-
дажна цена од 2.600,00 евра во денарска противвред-
ност, сопственост на Зоран Стевоски од Долно Лакоче-
реј, Охрид.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Едмонд Шазимани од Охрид.      (55619) 

__________ 
   

Се продава новоформираната КП бр. 2613, дел 14, 
место викано/улица „Чекоштина“, кат. култура ГЗ-ГНЗ, 
со површина од 504 м2, за КО ОХРИД 4 (дел од КП бр. 
26131/1 во КО ОХРИД 4), за купопродажна цена од 
21.500,00 евра во денарска противвредност, сопстве-
ност на Станислав Фргачиќ од Охрид.  
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Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Едмонд Шазимани од Охрид.      (55620) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1240/22 од 27.10.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Прокредит банка 
АД Скопје, како заложен доверител и МУЛТИ ОФИС 
ДООЕЛ Скопје ул. „Прашка“ бр. 78 Б - Поштенски фах 
9, Скопје со ЕМБС 6083170, како заложен должник се 
врши упис на хипотека врз недвижен имот со сите се-
гашни и идни припадоци и прирастоци, КП 10004/0, 
адреса „Наум Наумовски- Борче“ бр. 38, бр. на зграда 
1, намена на зграда А2-2, влез 1, кат К 7, број 17, СТ со 
површина од 59 м2, КП 10004/0, адреса „Наум Наумов-
ски- Борче“ бр. 38, бр. на зграда 1, намена на зграда 
А2-2, влез 1, кат К 7, број 17, ПП со површина од 4 м2, 
КП 10004/0, адреса „Наум Наумовски- Борче“ бр. 38, 
бр. на  зграда 1, намена на зграда А2-2, влез 1, кат МА 
1, број 1, ЛФ со површина од 2 м2, КП 10004/0, адреса 
„Наум Наумовски- Борче“ бр. 38, бр. на зграда 1, наме-
на на зграда А2-2, влез 1, кат МА 1, број 17, ПП со пов-
ршина од 14м2, КП 10004/0, адреса „Наум Наумовски- 
Борче“ бр. 38, бр. на зграда 1, намена на зграда А2-2, 
влез 1, кат МА 1, број 17, СТ со површина од 119 м2, 
КП 10004/0, адреса „Наум Наумовски- Борче“ бр. 38, 
бр. на зграда 1, намена на зграда А2-2, влез 1, кат МА 
2, број 1, П со површина од 28 м2, запишан во Имотен 
лист број 2922 за КО Центар 1, недвижен имот - зем-
јиште со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци 
кое сразмерно и соодветно во обем и функција одгова-
ра на погоренаведениот недвижен имот, запишан во 
Имотен лист број 107249 за КО Центар 1, недвижен 
имот - заеднички простории со сите сегашни и идни 
припадоци и прирастоци кои сразмерно и соодветно во 
обем и функција одговара на погоренаведениот недви-
жен имот запишани во Имотен лист број 107126 за КО 
Центар 1, со износ на обезбеденото побарување 
200.000,00 еур, видно од договор за рамковен лимит 
бр. FW10.1387 склучен на ден 27.10.2022 г.        (55621) 

__________ 
   

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Стојановски Софронија со живеалиште во 
Тетово, ул. „Христо Антевски “ бр. 8, заведен во Имо-
тен лист број 422 за КО Волковија и тоа КП бр. 1363 
место викано „Под село“ катастарска култура 11000, 
класа 4 со површина од 1.105 м2 за вкупна купопро-
дажна цена од 43.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенството.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Бла-
гоја Тоска“ 214/1, Тетово.                                      (55622) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1246/22 од 28.10.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Шпаркасе банка 
АД Скопје, како заложен доверител и БОНАНЦА УР-
БАН ДОО Скопје ул. „МАНАПО“ бр. 2-1 кат 2, локал 

131, Скопје со ЕМБС 7097077, како заложен должник, 
се врши упис на хипотека на идна градба, КП 8324/1, 
број на зграда 2, влез 1, кат ПО-1, број 19, гаражно мес-
то во затворен простор, со површина од 16 м2, КП 
8324/1, број на зграда 2, влез 1, кат ПО-1, број 3, по-
мошна просторија со површина од 7 м2, КП 8324/1, 
број на зграда 2, влез 1, кат МА-1, број 33, помошни 
површини со површина од 5 м2 и КП 8324/1, број на 
зграда 2, влез 1, кат МА-1, број 33, стан со површина 
од 47 м2, запишан во Лист за предбележување на град-
ба број 98343 за КО Ѓорче Петров 6–Ѓорче Петров, со 
износ на обезбеденото побарување 34.000,00 евра, вид-
но од Договор за станбен кредит заведен под бр. 0907-
96107/3 од 26.10.2022 г.                                          (55623) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1252/22 од 28.10.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје, како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН 
АРТ ДОО Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр. 7-2/д. П.3, 
Скопје со ЕМБС 6025889, како заложен должник се 
врши упис на хипотека од прв ред врз недвижен имот 
во градба со сите сегашни и идни припадоци и прирас-
тоци и сите постојни и дополнително изградени пов-
ршини со или без градежна документација, КП 
1912/15, број на зграда 1, влез 1, кат К8, број 62, стан 
со површина од 56 м2, КП 1912/15, број на зграда 1, 
влез 1, кат К8, број 62, помошни површини со површи-
на од 3 м2 и КП 1912/15, број на зграда 1, влез 1, кат 
ПО-1, број 13, гаражно место во затворен простор, со 
површина од 13 м2, запишани во Лист за предбележу-
вање на градба број 117312 за КО Кисела Вода 2, со из-
нос на обезбеденото побарување 65.000,00 евра, видно 
од Договор за одобрување на станбен кредит број 
3120231202 од 14.10.2022 г.                                   (55624) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1255/22 од 28.10.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје, како заложен доверител и СМС ШОПС 
ДООЕЛ Скопје ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 20-А, Скопје со 
ЕМБС 5746361, како заложен должник, се врши упис 
на хипотека од прв ред врз недвижен имот во градба со 
сите сегашни и идни припадоци и прирастоци и сите 
постојни и дополнително изградени површини со или 
без градежна документација, КП 1230/4, број на зграда 
2, влез 1, кат К7, број 57, стан со површина од 68 м2; 
КП 1230/4, број на зграда 2, влез 1, кат К7, број 57, по-
мошни површини со површина од 6 м2 и КП 1230/4, 
број на зграда 2, влез 1, кат ПО-2, број 684, гаражно 
место во затворен простор со површина од 13 м2, запи-
шана во Лист за предбележување на градба број 47836 
за КО Гази Баба, со износ на обезбеденото побарување 
90.534,00 евра, видно од Договор за одобрување на 
станбен кредит број 3102831028 од 28.9.2022 г. (55625) 

__________ 
   

Се отуѓува – продава земјоделско земјиште соп-
ственост на Александровски Јован со живеалиште во 
Скопје, Ѓорче Петров, ул. „Шидска“ бр. 26/1-9, заведен 
во Имотен лист број 388 за КО Волковија и тоа КП бр. 
1362 место викано „Под село“ катастарска култура 
11000, класа 7 со површина од 939 м2 и дел од 1026/ 
2051 заведен во Имотен лист број 1365 за КО Волкови-
ја и тоа КП бр. 1364 место викано „Под село“ катастар-
ска култура зз н, класа 4 со површина од 2.079 м2 за 
вкупна купопродажна цена од 86.000 денари.   
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Огласи  
 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенството.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Весна Масловариќ-Костовска, ул. „Бла-
гоја Тоска“ 214/1, Тетово.                                      (55626) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1258/22 од 31.10.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Прокредит банка 
АД Скопје, како заложен доверител и АГАТОН ДОО 
Скопје ул. „1737“ бр. 24/л.6, Скопје со ЕМБС 7297610, 
како заложен должник, се врши упис на хипотека од 
прв ред врз недвижен имот во градба - со сите сегашни 
и идни припадоци и прирастоци и сите постојни и до-
полнително изградени површини со или без градежна 
документација, КП 1213/8, број на зграда 1, влез 2, кат 
М3, број 7, стан со површина од 73 м2 и КП 1213/8, 
број на зграда 1, влез 2, кат М3, број 7, помошни пов-
ршини со површина од 4 м2, запишани во Лист за 
предбележување на градба број 11596 за КО Илинден, 
со износ на обезбеденото побарување 55.450,00 евра, 
видно од Договор за станбен кредит бр. 14129605 склу-
чен на ден 31.10.2022 г.                                          (55627) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1263/22 од 31.10.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН АРТ 
ДОО Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр. 7-2/д. П.3, Скопје 
со ЕМБС 6025889 како заложен должник се врши упис 
на хипотека од прв ред врз недвижен имот во градба со 
сите сегашни и идни припадоци и прирастоци и сите 
постојни и дополнително изградени површини со или 
без градежна документација, КП 1912/15, број на згра-
да 1, влез 3, кат К4, број 43, стан со површина од 43 м2, 
КП 1912/15, број на зграда 1, влез 3, кат К4, број 43, 
помошни површини со површина од 3 м2 и КП 
1912/15, број на зграда 1, влез 1, кат ПО-3, број 374, га-
ражно место во затворен простор со површина од 17 
м2, запишан во Лист за предбележување на градба број 
117312 за КО Кисела Вода 2, со износ на обезбеденото 
побарување 50.000,00 евра, видно од Договор за одобру-
вање на станбен кредит број 3121431214 од 19.10.2022 г.   

                                                                            (55628) 
__________ 

   
Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 

недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1269/22 од 1.11.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска склучен меѓу Комерцијална банка 
АД Скопје како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН АРТ 
ДОО Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр. 7-2/д. П.3, Скопје 
со ЕМБС 6025889, како заложен должник, се врши 
упис на хипотека врз недвижен имот во градба со сите 
сегашни и идни припадоци и прирастоци и сите постој-
ни и дополнително изградени површини со или без 
градежна документација, КП 1912/15, број на зграда 1, 
влез 2, кат К1, број 2, стан со површина од 44 м2; КП 
1912/15, број на зграда 1, влез 2, кат К1, број 2, помош-
ни површини со површина од 4 м2; КП 1912/15, број на 
зграда 1, влез 2, кат К1, број 4, стан со површина од 48 
м2 и КП 1912/15, број на зграда 1, влез 2, кат К1, број 
4, помошни површини со површина од 4 м2, запишани 

во Лист за предбележување на градба број 117312 за 
КО Кисела Вода 2, соодветен дел од недвижен имот 
земјиште во обем кое им служи на заложените станови 
и помошни површини број 2 и 4, во влез 2 за нивна ре-
довна употреба и користење, запишани во Имотен лист 
број 111236 за КО Кисела Вода 2, соодветен дел од 
недвижен имот ходници, скали и други заеднички де-
лови во обем кое им служи на заложените станови и 
помошни површини број 2 и 4, во влез 2 за редовна 
употреба и користење со сите сегашни и идни припадо-
ци и прирастоци и сите постојни и дополнително из-
градени површини со или без градежна документација, 
запишани во Лист за предбележување на градба број 
117312 за КО Кисела Вода 2, износ на обезбеденото по-
барување 85.996,78 евра, видно од Договор за кредит за 
купување на станбен простор бр. 02-401-0154993.4 
склучен на ден 14.10.2022 г.                                  (55629) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1268/22 од 1.11.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН АРТ 
ДОО Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр. 7-2/д. П.3, Скопје 
со ЕМБС 6025889, како заложен должник, се врши 
упис на хипотека од прв ред врз недвижен имот во 
градба со сите сегашни и идни припадоци и прирасто-
ци и сите постојни и дополнително изградени површи-
ни со или без градежна документација, КП 1912/15, 
број на зграда 1, влез 1, кат К9, број 67, стан со пов-
ршина од 56м2 и КП 1912/15, број на зграда 1, влез 1, 
кат К9, број 67, помошни површини со површина од 
4м2, запишани во Лист за предбележување на градба 
број 117312 за КО Кисела Вода 2, со износ на обезбеде-
ното побарување 51.000,00 евра, видно од Договор за 
одобрување на станбен кредит број 3118231182 од 
17.10.2022 г.                                                             (55630) 

__________ 
   

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 1280/22 од 3.11.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Нлб банка АД 
Скопје како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН АРТ 
ДОО Скопје ул. „Методија Шаторов-Шарло“ бр. 7-2/д. 
П.3, Скопје со ЕМБС 6025889 како заложен должник 
се врши упис на хипотека од прв ред врз идна недвиж-
ност – објект во градба стан, помошни површини со си-
те сегашни и идни припадоци и прирастоци и сите по-
стојни и дополнително изградени површини со или без 
градежна документација, КП 1912/15, број на зграда 1, 
влез 2, кат К4, број 45, стан со површина од 43 м2 и КП 
1912/15, број на зграда 1, влез 2, кат К4, број 45, по-
мошни површини со површина од 4м2 запишани во 
Лист за предбележување на градба број 117312 за КО 
Кисела Вода 2, со износ на обезбеденото побарување 
30.000,00 евра, видно од Договор бр. КR2022/96845 за 
одобрување на станбен кредит склучен на ден 
27.10.2022 г.                                                             (55631) 

__________ 
   

Над недвижниот имот идна градба - сопственост на 
заложниот должник Друштво за трговија и услуги АС 
МАШИНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште 
на бул. „Кочо Рацин“ бр. 15, Кавадарци, со ЕМБС 
6797130, кој е носител на право на градење согласно 
Одобрение за градење на недвижен имот на КП бр. 
12497/15 и дел од КП бр.12494 за КО Кавадарци, и тоа: 
реден број 26, број на зграда 0, влез 1, кат K2, број 4Б, 
намена на посебен/заеднички дел - помошни пов-
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ршини(тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина 
од 5 м2, реден број 27, број на зграда 0, влез 1, кат K2, 
број 4Б, намена на посебен/заеднички дел - делoвна 
просторија, со внатрешна површина од 73 м2, според 
Лист за Предбележување на градба број 20011 КО Ка-
вадарци, врз основа на Нотарски акт - Договор за залог 
над недвижен имот (Договор за хипотека) со својство 
на извршна исправа ОДУ бр. 497/22 од 4.11.2022 го-
дина, на нотарот Митко Милков од Кавадарци се вос-
поставува заложно право - хипотека во корист на за-
ложниот доверител НЛБ банка АД Скопје заради обез-
бедување на парично побарување со износ од 60.000,00 
евра, по основ на Договор за одобрување на станбен 
кредит бр. КR2022/92690 за одобрување на станбен 
кредит од 31.10.2022 година, склучен помеѓу НЛБ бан-
ка АД Скопје, како заложен доверител, Кристијан Ми-
хов од с. Сопот, Кавадарци како должник/иден заложен 
должник (корисник на кредит), Сашо Михов од с. Со-
пот, Кавадарци како должник (корисник на кредит), 
Анета Михова од од с. Сопот, Кавадарци како должник 
(корисник на кредит)и Друштво за трговија и услуги 
АС МАШИНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, како за-
ложен должник.                                                       (55686) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - нива во сопственост на 
продавачот Ангелина Блажевска тоа: КП 1664, место 
викано „Поличе“, култура н, класа 5, со површина од 
2.339 м2, сопственост согласно со Имотен лист 600, 
КО Сопиште вон град, за цена од 14.000,00 евра во де-
нарска противвредност.  

Се повикуваат соседите на напредцитирното зем-
јиште, во рок од 8 дена (осум) дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство купување. Изјавите за прифаќањето на пону-
дата писмено да се достават до нотарот Иљхам Исмани 
од Скопје.                                                                 (55694) 

__________ 
   

Се продава недвижен имот - нива во сопственост на 
продавачот Спасе Антовски тоа: КП 3532, место вика-
но „Стара река“, култура зз/н, класа 4, со површина од 
1.815 м2, сопственост согласно со Имотен лист 168, 
КО Горно Лисиче вон град, за цена од 2.900,00 евра во 
денарска противвредност.  

Се повикуваат соседите на напредцитирното зем-
јиште, во рок од 8 дена (осум) дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство купување. Изјавите за прифаќањето на пону-
дата писмено да се достават до нотарот Иљхам Исмани 
од Скопје.                                                                 (55695) 

__________ 
   

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
4056, место викано „Кро“, катастарска култура зз / н, 
класа 7, вкупна површина 785 м2, запишанo во Имотен 
лист бр. 516 во КО Муртино вон град, сосопственост 
на 1/2 идеален дел на Даниел Најденов од Муртино, за 
купопродажна цена од 10.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чиешто земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата (согласно со член 15 
од Законот за земјоделско земјиште „Сл. весник на 
РМ“ бр. 135/07 од 8.11.2007 година). Во спротивно, го 
губат правото на првенство и сопственикот може зем-
јоделското земјиште да го понуди на друго физичко 
или правно лице.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Надица Чаушевска Заева, ул. „Лени-
нова“ бр. 3, Струмица.                                            (55696) 

__________ 
   

Се продава 1/2 (една идеална половина) од лозје 5 
класа со вкупна површина од 3.389 м2 во место викано 
„Горно Радишко“ устроен на КП 3740 и 1/2 (една иде-
ална половина) од лозје 4 класа со вкупна површина од 
4.380 м2 во место викано „Горно Радишко“ устроен на 
КП 3741 КО Кучевиште вон град запишани во Имотен 
лист број 262 во сопственост на Нешковиќ Звонко од 
Чучер-Сандево улица „6“ број 69 Б за вкупна цена во 
износ од 350.000 денари.  

Согласно со Законот за земјоделското земјиште, се 
повикуваат граничарите на парцелата, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Рeпублика Северна Македонија“ 
да ја достават својата изјава за прифаќањето на понуда-
та кај нотарот Ирфан Јонузовски од Скопје ул. „Втора 
македонска бригада“ бр. 58-1. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.                                            (55697) 

__________ 
 
Се заснова заложно право – хипотека врз недвижен 

имот сопственост на Друштво за производство, градеж-
ништво, трговија и услуги ММ ИТАЛ ИНВЕСТ 2020 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје, на 
ул. „32“ бр. 11, Радишани, Бутел, Скопје со ЕМБС 
7426062 и тоа: стан во станбена зграда која се гради на 
КП 817/3 за КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село запишан 
како: КП 817, дел 3, влез 1, кат МА-1, број 56, намена 
на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - 
стан, со површина од 37 м2 и КП 817, дел 3, влез 1, кат 
МА-1, број 56, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект помошни површини (тераса, ло-
ѓија, балкон), со површина од 7 м2, евидентирани во 
Лист за предбележување на градба број 92157 за КО 
Ѓорче Петров 1 – Ново Село, во корист на заложниот 
доверител Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, со 
седиште во Скопје на ул. „Васил Иљоски“ бр. 14, 
Скопје, Центар, со ЕМБС 4558669, заради обезбедува-
ње на побарувањето во износ од од 31.000,00 евра, врз 
основа на Нотарски акт - Договор за засновање на за-
ложно право врз недвижност ОДУ број 1228/22 од 
8.11.2022 година од нотарот Ана Дојчиновска.   (55698) 
 
 

Ј А В Н И  О Б Ј А В И  Н А  И З В Р Ш И Т Е Л И  
 
  

                                                                   И. бр. 615/21 
 

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на чл. 48 од Закон за извршување 

„Службен весник на РМ“ бр. 72/16 од 12.4.2016 година 
и бр. 233/18 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Јовановска Јадранка од Куманово, врз 

основа на барањето за спроведување на извршување од 
доверителот Еуростандард банка АД Скопје, во стечај, 
со ЕДБ 4030001419723 и седиште на ул. „Никола Кљу-
сев“ бр. 2, како заложен доверител, застапуван од сте-
чаен управник Душко Тодевски од Скопје, преку пол-
номошникот Адвокатско друшво Кузмановски од 
Скопје, засновано на извршна исправа Нотарски акт – 
Договор за залог – хипотека од прв ред врз недвижност 
ОДУ  бр. 79/15 од 27.4.2015 година, на нотарот Лорија 
Ваневска од Куманово, против должници Друштво за 
производство, трговија и услуги ЕКО ГРИН ПУЛП 
ДООЕЛ увоз извоз Скопје, со ЕДБ 4017012520632 и се-
диште на ул. „Маршал Тито“ бр. 22-3/17, како должник 
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и Зоран Арсовски од Куманово, со ЕМБГ / и седиште 
на ул. „Партизанска“ бр. 8, како заложен должник, за 
спроведување на извршување во вредност од 1.651.811 
денари, а се однесува за доставување на Налог за из-
вршување врз недвижност од 16.9.2021 година (врз ос-
нова на член 166 од Законот за извршување) на ден 
7.11.2022 година, се  

 
ПОВИКУВААТ 

 
Должниците Друштво за производство, трговија и 

услуги ЕКО ГРИН ПУЛП ДООЕЛ увоз извоз Скопје, 
со ЕДБ 4017012520632 и седиште на ул. „Маршал 
Тито“ бр. 22-3/17, како должник и Зоран Арсовски од 
Куманово, со ЕМБГ / и седиште на ул. „Партизанска“ 
бр. 8, како заложен должник, заради доставување на 
Налог за извршување врз недвижност од 16.9.2021 го-
дина (врз основа на член 166 од Законот за извршу-
вање) во рок од 8 (осум) дена сметано од објавувањето 
на овој јавен повик во јавното гласило.  

Се предупредуваат должниците Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ЕКО ГРИН ПУЛП ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со ЕДБ 4017012520632 и седиште на 
ул. „Маршал Тито“ бр. 22-3/17, како должник и Зоран 
Арсовски од Куманово, со ЕМБГ и седиште на ул. 
„Партизанска“ бр. 8, како заложен должник, дека вак-
виот начин на достава се смета за уреден и дека нега-
тивните последици кои може да настанат ќе ги сноси 
самата странка.  

 
                                                          Извршител,  
                                              Јадранка Јовановска, с.р. 

(55397) 
__________ 

  
                                                               И. бр. 101/2022  
 

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на член 48, од Законот за измени и до-

полнувања на Законот за извршување „Сл. весник на 
РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Гордан Станковиќ од Скопје, ул. „Пе-

тар Попарсов“ бр. 36 А, врз основа на барањето за 
спроведување на извршување од доверителот Комер-
цијална банка АД Скопје од Скопје со ЕДБ 40309-
89254937, ЕМБС 4065573 и седиште на ул. „Орце Ни-
колов“ бр. 3, засновано на извршната исправа Нотар-
ски акт ОДУ бр. 391/18 од 31.10.2018 година на нота-
рот Силвана Шандуловска, против должникот Друш-
тво за производство, градежништво, промет и услуги 
КОЛОР ДБМ ДОО увоз-извоз Скопје од Скопје ЕДБ 
4030005539863, ЕМБС 5962137 и седиште на ул. 
„Сердарот“ бр. 116 Драчево, Кисела Вода, за спроведу-
вање на извршување на ден 8.11.2022 година, го  

 
ПОВИКУВА 

Должникот Друштво за производство, градежниш-
тво, промет и услуги КОЛОР ДБМ ДОО увоз-извоз 
Скопје да се јави во канцеларијата на извршителот, за-
ради доставување на Извештај за извршена процена на 
недвижен имот и Заклучок за утврдување на вредност 
на недвижност врз основа на чл. 177 од ЗИ од 
28.10.2022 година, заведени со И. бр. 101/2022, во рок 
од 1 (еден) ден, сметано од денот на објавувањето на 
ова јавно повикување во јавното гласило.  

Се предупредува должникот Друштво за производ-
ство, градежништво, промет и услуги КОЛОР ДБМ 
ДОО увоз-извоз Скопје дека ваквиот начин на достава 
се смета за уреден и дека негативните последици кои 
можат да настанат ги сноси самата странка.  

Оваа јавна објава се објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“, кој е во оптек на целата територија 
на Република Северна Македонија, како и на веб-стра-
ницата на Комората.  

Објавата се врши и со еднократна објава во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“, од кога 
започнуваат да течат роковите за постапување.  (55427) 

__________ 
  

                                                               И. бр. 526/2022  
 

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на чл. 48 од Законот за извршување 

„Сл. весник на РМ“ бр. 72/2016 и 233/2018)  
 
Извршителот Николче Диневски од Битола врз ос-

нова на барањето за спроведување на извршување од 
доверителот Стефче Лазаревски од Битола со живеа-
лиште на ул. „Прохор Пчински“ бр. 2-а, застапуван од 
адв. Андријана Петровска Здравковска од Адвокатско 
друштво Ипсо јуре Битола засновано на извршната ис-
права ОДУ бр. 165/2021 од 8.6.2021 на нотарот Сашка 
Јанчевска Дамјановска од Битола, против должникот 
Пецо Дарковски од Демир Хисар со живеалиште во с. 
Смилево, за спроведување на извршување во вредност 
150.000 ден., на ден 8.11.2022 година, го  

 
ПОВИКУВА 

 
Должникот Пецо Дарковски од Демир Хисар со жи-

веалиште во с. Смилево, да се јави во канцеларијата на 
извршителот Николче Диневски од Битола ДТЦ 
„Шехерезада“, мезанин, локал бр. 7, Битола, заради 
доставување на: Записник за продажба на недвижност 
со усно јавно наддавање (врз основа на член 186 став 
(4) од Законот за извршување) образец бр. 67, И. бр. 
526/2022 од 19.10.2022 година и Заклучок за усна јавна 
продажба (врз основа на членовите 179 став (1), 181 
став (1), 182 став (1) и 185 став (2) од Законот за из-
вршување) образец бр. 66, И. бр. 526/2022 од 
21.10.2022 година, во рок од 1 (еден) ден сметано од 
денот на објавата.  

 Се предупредува должникот Пецо Дарковски од 
Демир Хисар со живеалиште во с. Смилево, дека вак-
виот начин на достава се смета за уреден и дека нега-
тивните последици кои можат да настанат ќе ги сноси 
самата странка.  

 Оваа објава се објавува еднаш во дневниот печат 
„Нова Македонија“, на веб- страницата на Комората на 
извршители и еднократно во „Сл. весник на РСМ“.  

 
                                                          Извршител,  
                                                 Николче Диневски, с.р.  

(55433) 
__________ 

   
                                                            И. бр. 1190/2020  
 

ЈАВНА ОБЈАВА 
(Врз основа на член 48 од Законот за извршување, 

„Сл. весник на РМ“ бр. 72 од 12.4.2016 год. и Законот 
за изменување и дополнување на Законот за извршува-
ње „Сл. весник на РМ“ бр. 233 од 20.12.2018 година)  

 
Извршителот Гордана Џутеска од Охрид, ул. „Ди-

митар Влахов“ бр. 14 врз основа на барањето за спро-
ведување на извршување од доверителот Ставровски 
ДОО Тетово од Тетовосо седиште на ул. „Љубо Божи-
новски Пиш“ б. б., преку полномошникот адвокат 
Љупчо Н. Наумоски, засновано на извршната исправа 
засновано на извршната исправа ТС1-13/18 од 
7.10.2019 година на Основен суд Охрид, против долж-
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ниците Друштво за градежништво трговија и услуги 
ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ ЕДБ 
4020009507766 и ЕМБС 6492860и седиште на бул. „Ту-
ристичка“ згр. РЕМИС 2/6, и Лотески Јован од Охрид 
со живеалиште на ул. „Боро Шаин“ бр. 24, Охрид за 
спроведување на извршување во вредност 2.681.108 
ден., на ден 19.10.2022 година, гo  

 
ПОВИКУВА 

 
Должникот Лотески Јован од Охрид со живеалиште 

на ул. „Боро Шаин“ бр. 24, Охрид, заради доставување 
на: Известувањето И. бр. 1190/2020 од 4.10.2022 годи-
на на извршителот Гордана Џутеска; Известување И. 
бр. 1190/2020 од 17.10.2022.2022 година на извршите-
лот Гордана Џутеска; Известување И. бр. 1190/2020 од 
17.10.2022.2022 година на извршителот Гордана Џу-
теска, во рок од 1 (еден) ден, сметано од денот на по-
следното објавување на ова јавно повикување во јавно-
то гласило.  

Се предупредува Лотески Јован од Охрид со живеа-
лиште на ул. „Боро Шаин“ бр. 24, Охрид, дека ваквиот 
начин на достава се смета за уреден и дека негативните 
последици кои можат да настанат ги сноси самата 
странка.  

Оваа јавна објава со објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“, кој е во оптек на целата територија 
на Република Северна Македонија како и на веб-стра-
ницата на комората.  

Објавата се врши и со еднократна објава во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ од кога 
започнуваат да течат роковите за постапување.  

     
                                                             Извршител,  
                                                    Гордана Џутеска, с.р. 

(55435) 
 
 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
  
Лична карта  
Лична карта бр. A2004413  на име Донка Алексоска, 
Скопје. (55438) 
Лична карта бр. G1165709  на име Ѓилсиме Алија, 
Скопје. (55439) 
Лична карта бр. A1701165  на име Бобан Симјаноски, 
Скопје. (55440) 
Лична карта бр. G1300400  на име Ергин Алими, 
Скопје. (55441) 
Лична карта бр. A2473904  на име Наџије Бајрамовска, 
Дебар. (55442) 
Лична карта бр. A2348980  на име Иванчо Колевски, 
Демир Хисар. (55444) 
Лична карта бр. M0516664  на име Вецко Домазетоски, 
Демир Хисар. (55445) 
Лична карта бр. A2028569  на име Соња Миленкоска, 
Демир Хисар. (55446) 
Лична карта бр. A2147616  на име Ангел Воденичаров, 
Гевгелија. (55447) 
Лична карта бр. G1355364  на име Назиф Амети, 
Гостивар. (55450) 
Лична карта бр. G1369673  на име Јусуф Амети, 
Гостивар. (55451) 
Лична карта бр. G1180846  на име Милиќије Беќири, 
Гостивар. (55452) 
Лична карта бр. A2451504  на име Зорица Божиноска, 
Гостивар. (55453) 
Лична карта бр. N0014417  на име Вулнет Кадрија, 
Гостивар. (55454) 

Лична карта бр. W0000779  на име Хајрије Ќерала, 
Гостивар. (55455) 
Лична карта бр. G1400789  на име Надар Муслиу, 
Гостивар. (55456) 
Лична карта бр. G1288748  на име Афет Билали, 
Гостивар. (55457) 
Лична карта бр. G1453842  на име Бајрам Мислими, 
Гостивар. (55458) 
Лична карта бр. G1509716  на име Шкодран Алили, 
Кичево. (55462) 
Лична карта бр. M0068607  на име Љуба Тодоровска, 
Крива Паланка. (55465) 
Лична карта бр. A2772317  на име Иванчо Алексовски, 
Куманово. (55467) 
Лична карта бр. A2129387  на име Даниел Лазаревски-
Петровски, Куманово. (55468) 
Лична карта бр. G1320214  на име Ибрахим Камери, 
Куманово. (55469) 
Лична карта бр. M0019287  на име Силвана Денковска 
Ѓуровска, Куманово. (55470) 
Лична карта бр. A2267043  на име Мартин Илиевски, 
Куманово. (55471) 
Лична карта бр. A1548587  на име Богоротка Коцевска, 
Куманово. (55472) 
Лична карта бр. A2457848  на име Бисера Трајковска, 
Куманово. (55473) 
Лична карта бр. A1664421  на име Габријела 
Петровска, Куманово. (55474) 
Лична карта бр. A2553919  на име Виктор 
Михајловски, Куманово. (55475) 
Лична карта бр. G1219812  на име Фљорент Зенуни, 
Куманово. (55476) 
Лична карта бр. G1440736  на име Арифе Саити, 
Куманово. (55477) 
Лична карта бр. A2463800  на име Сељадин 
Ибрахимовиќ, Куманово. (55478) 
Лична карта бр. A2432235  на име Нада Нојковска, 
Куманово. (55479) 
Лична карта бр. G1486911  на име Берат Бакији, 
Куманово. (55480) 
Лична карта бр. M0261324  на име Миле Крстевски, 
Куманово. (55481) 
Лична карта бр. G1242511  на име Елвира Османовиќ, 
Куманово. (55482) 
Лична карта бр. A2426805  на име Славица Николова, 
Куманово. (55483) 
Лична карта бр. G1251048  на име Берат Јашари, 
Куманово. (55484) 
Лична карта бр. G1379958  на име Хасије Зимбери, 
Куманово. (55485) 
Лична карта бр. A2558213  на име Бранко 
Младеновски, Куманово. (55486) 
Лична карта бр. G1490937  на име Ирфан Арифовски, 
Куманово. (55487) 
Лична карта бр. A2747777  на име Стефан Ѓорѓиевски, 
Куманово. (55488) 
Лична карта бр. M0032032  на име Данијел Антиќ, 
Куманово. (55489) 
Лична карта бр. A1679088  на име Ѓоко Николовски, 
Неготино. (55493) 
Лична карта бр. A2355048  на име Душан Трајков, 
Неготино. (55494) 
Лична карта бр. G1411092  на име Алмира 
Мустафоска, Охрид. (55496) 
Лична карта бр. A2413567  на име Трајана Богданоска, 
Охрид. (55497) 
Лична карта бр. A1789670  на име Александра 
Гулевска, Прилеп. (55499) 
Лична карта бр. M0034959  на име Џејљана Селими, 
Скопје. (55507) 
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Лична карта бр. G1360635  на име Мевљан Бајрами, 
Скопје. (55508) 
Лична карта бр. A2248836  на име Марија Поповска, 
Скопје. (55509) 
Лична карта бр. G1131414  на име Рамадан Дода, 
Скопје. (55510) 
Лична карта бр. A2352548  на име Томе Гиевски, 
Скопје. (55511) 
Лична карта бр. G1336284  на име Нуран Рамадани, 
Скопје. (55512) 
Лична карта бр. N0018913  на име Љутви Неби, Скопје. 
 (55513) 
Лична карта бр. A2190970  на име Љубица 
Миладиновска, Скопје. (55514) 
Лична карта бр. G1278565  на име Ерхан Исмаили, 
Скопје. (55515) 
Лична карта бр. A2549071  на име Дајана Цветкова, 
Скопје. (55516) 
Лична карта бр. A2578881  на име Даријан Тасески, 
Скопје. (55517) 
Лична карта бр. M0012937  на име Ѓоре Топузовски, 
Скопје. (55518) 
Лична карта бр. A2014064  на име Ацо Стевиќ, Скопје. 
 (55519) 
Лична карта бр. A2619436  на име Зоран 
Димишковски, Скопје. (55520) 
Лична карта бр. A2611336  на име Танаско 
Младеновски, Скопје. (55521) 
Лична карта бр. M0312725  на име Елхам Арслановски, 
Скопје. (55522) 
Лична карта бр. A2369431  на име Рашит Асанов, 
Скопје. (55523) 
Лична карта бр. A2243577  на име Стеван 
Младеновски, Скопје. (55524) 
Лична карта бр. A2652712  на име Сатка Идризи, 
Скопје. (55525) 
Лична карта бр. M0125915  на име Џеват Имер, Скопје. 
 (55526) 
Лична карта бр. G1472740  на име Исмаил Битиќ, 
Скопје. (55527) 
Лична карта бр. G1251753  на име Фелек Суловски, 
Скопје. (55528) 
Лична карта бр. A1884016  на име Милица Цветкоска, 
Скопје. (55529) 
Лична карта бр. G1405344  на име Шемшије Мемеди, 
Скопје. (55530) 
Лична карта бр. M0064181  на име Добре Ангеловски, 
Скопје. (55531) 
Лична карта бр. A2107024  на име Ристо Маловски, 
Скопје. (55532) 
Лична карта бр. G1245107  на име Љиндита Фаризи, 
Скопје. (55533) 
Лична карта бр. G1224349  на име Беким Мемедов, 
Струга. (55541) 
Лична карта бр. G1346528  на име Сами Шабани, 
Струга. (55542) 
Лична карта бр. G1438988  на име Неврије Таири, 
Тетово. (55544) 
Лична карта бр. G1405755  на име Иснириза Таири, 
Тетово. (55545) 
Лична карта бр. A2522042  на име Биљана Петровска, 
Велес. (55547) 
Лична карта бр. A2529901  на име Благој Мицов, 
Виница. (55549) 
Лична карта бр. A2732083  на име Ѓорѓи Цветковски, 
Скопје. (55651) 
Лична карта бр. G1409314  на име Ашарије Зендели, 
Гостивар. (55653) 
Лична карта бр. A2770241  на име Петре Костов, 
Кавадарци. (55654) 

Лична карта бр. G1434982  на име Ибрахим Асипи, 
Куманово. (55656) 
Лична карта бр. G1246953  на име Авни Нухији, 
Куманово. (55657) 
Лична карта бр. G1433362  на име Арѓент Исмаили, 
Куманово. (55658) 
Лична карта бр. A1948570  на име Дарко Поповски, 
Куманово. (55659) 
Лична карта бр. A2492031  на име Љиљана Жантевска, 
Скопје. (55665) 
Лична карта бр. A2549902  на име Вања Спирковска, 
Скопје. (55666) 
Лична карта бр. G1515828  на име Умејр Мухамеди, 
Скопје. (55667) 
Лична карта бр. G1490612  на име Хисен Абази, 
Скопје. (55668) 
Лична карта бр. A2235625  на име Марија Цветковиќ, 
Скопје. (55669) 
Лична карта бр. A1831998  на име Елена Пупкова, 
Скопје. (55670) 
Лична карта бр. A1991305  на име Јаглика Миљовска, 
Скопје. (55671) 
Лична карта бр. A2437622  на име Петруш Ризовски, 
Струмица. (55672) 
Лична карта бр. A2104007  на име Ѓунај Алиев, 
Струмица. (55673) 
Лична карта бр. G1340492  на име Газиме Мемеди, 
Струга. (55674) 
Лична карта бр. A2079663  на име Борјана Кишишова, 
Штип. (55677) 
Пасош  
Пасош бр. N0090274  на име Виган Блакќори, Дебар. 
 (55443) 
Пасош бр. K1109305  на име Надар Муслиу, Гостивар. 
 (55459) 
Пасош бр. C1399651  на име Шукри Мурати, Гостивар. 
 (55460) 
Пасош бр. K1011757  на име Ајбер Дервиши, Гостивар. 
 (55461) 
Пасош бр. C1592976  на име Мартин Спасевски, 
Кочани. (55463) 
Пасош бр. B0849900  на име Стојан Ангелов, Кочани. 
 (55464) 
Пасош бр. N0105606  на име Маљсор Фехер, 
Куманово. (55490) 
Пасош бр. N0091208  на име Един Ајдини, Куманово. 
 (55491) 
Пасош бр. C1002854  на име Ерсан Исеновски, 
Куманово. (55492) 
Пасош бр. M0487768  на име Христина Маркушева, 
Неготино. (55495) 
Пасош бр. C1500418  на име Звонко Ристески, Прилеп. 
 (55500) 
Пасош бр. C0400836  на име Марјан Цветковиќ, 
Скопје. (55534) 
Пасош бр. C1011003  на име Габриел Ивановски, 
Скопје. (55535) 
Пасош бр. C1322977  на име Вид Филип Токалиќ, 
Скопје. (55536) 
Пасош бр. C0446281  на име Виктор Димовски, Скопје. 
 (55537) 
Пасош бр. N0044312  на име Невзат Елезовски, Скопје. 
 (55538) 
Пасош бр. K1100536  на име Рамазан Амети, Скопје. 
 (55539) 
Пасош бр. M0334232  на име Виктор Ангелов, Штип. 
 (55551) 
Пасош бр. C0201367  на име Амди Џемаилов, Радовиш. 
 (55660) 
Пасош бр. C0201373  на име Фирдес Џемаилова, 
Радовиш. (55661) 
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Пасош бр. K1131034  на име Илир Мурати, Тетово. 
 (55675) 
Пасош бр. H0425348  на име Ќибрије Даути, Тетово. 
 (55676) 
Мемориска картичка  
Мемориска  возачка картичка бр.МК10100024229000 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Бобан Бондиќов, 
Велес. (55366) 
Мемориска  возачка картичка бр.МК10100001295002 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Васко 
Новоселски, Богданци. (55412) 
Мемориска  возачка картичка бр.МК10100005234001 
издадена од  АМЕРИТ, Скопје на име Арсо Илоски, 
Скопје. (55644) 
Свидетелство  
Свидетелство за степен на стручна подготовка 
издадено од  ЕТУЦ, Скопје на име Александар 
Алексијоски, Скопје. (55368) 
Свидетелства за 1 и 2 год. Издадени од  СГГУ „Здравко 
Цветковски“ на име Мила Ивановска. (55379) 
Свидетелство за 1 год. Издадено од  ДМБУЦ “Илија 
Николовски Луј“, Скопје на име Зафировска Катерина, 
Скопје. (55394) 
Свидетелство за 2 год. Издадено од ДМБУЦ “Илија 
Николовски Луј“, Скопје на име Зафировска Катерина, 
Скопје. (55395) 
Свидетелство за 4 год. Издадено од  ОУ “Зеф Љуш 
Марку“, Скопје на име Шурет Халим, Скопје. (55398) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ “Браќа-Рамиз 
Хамид“, Скопје на име Имеровска Габриела, Скопје. 
 (55402) 
Свидетелство за 9 одд. издадено од  ОУ “Браќа Рамиз-
Хамид“, Скопје на име Асановиќ Шабан, Скопје. 
 (55405) 
Свидетелство за 4 год. Издадено од  ПСУ “Нова“, 
Скопје на име Здравева Леона, Велес. (55407) 
Свидетелство за 1 год. Издадено од  СМУГС “Д-р 
Панче Караѓозов“, Скопје на име Касам Мустафа, 
Скопје. 
 (55408) 
Свидетелство за 2 год. Издадено од   СМУГС “Д-р 
Панче Караѓозов“, Скопје на име Касам Мустафа, 
Скопје. (55409) 
Свидетелство за 3 год. Издадено од   СМУГС “Д-р 
Панче Караѓозов“, Скопје на име Касам Мустафа, 
Скопје. (55410) 
Свидетелство за 4 год. Издадено од   СМУГС “Д-р 
Панче Караѓозов“, Скопје на име Касам Мустафа, 
Скопје. (55411) 
Свидетелство   на име Совче Пулкова. (55634) 
Свидетелство   на име Зоранчо Атанасов, Скопје. 
 (55635) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Хурије Сефери. (55636) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Виолета Јорданова. 
 (55637) 
Свидетелство за основно образование  на име Булент 
Јусинов, Струмица. (55639) 
Свидетелство  издадено од  ООУ „Васил Главинов“ на 
име Димче Зафировски, Велес. (55640) 
Свидетелство   на име Јакимова Валерија, Виница. 
 (55641) 
Свидетелство за 8 одд.  на име Атанасовски Васе. 
 (55645) 
Свидетелство  издадено од  „М. Милески“ на име 
Неџат Чадароски, Кичево. (55647) 
Индекс  
Индекс бр.48028 издаден од  УКИМ - Правен факултет, 
Скопје на име Џани Мустафа, Скопје. (55380) 
Индекс бр.62881 издаден од  УКИМ, Економски 
факултет на име Николов Васил, Скопје. (55400) 

Дозвола  за оружје  
Дозвола  за оружје бр.оз6953  на име Миланчо 
Витларов, Штип. (55646) 
Диплома  
Диплома  издадена од  Висока медицинска школа, 
Битола на име Симона Трајкова, Свети Николе. (55365) 
Диплома  издадена од  УКЛО, Педагошки факултет на 
име Вељановска Татјана, Тетово. (55401) 
Диплома за еконосмки техничар издадена од  ДСУ 
“Перо Наков“, Куманово на име Апостоловска Маја, 
Куманово. (55404) 
Диплома  издадена од  УКИМ - Филозофски факултет, 
Скопје на име Јордан Тасев, Скопје. (55426) 
Диплома   на име Јакимова Валерија, Виница. (55642) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр.210-5016488190.47 издадена од  
НЛБ Банка АД на име Трајче Николовски, Скопје. 
 (55406) 
Штедна книшка бр. 210-5016904585.28  на име Душко 
Јошески. (55633) 
Штедна книшка бр. 210501555297661  на име Славица 
Мишра. (55648) 
Воена легитимација  
Воена легитимација   на име Тони Насковиќ, .. (55638) 
Уверение  
Уверение   на име Ели Лазарова. (55643) 
Уверение за положени испити издадена од  Економски 
факултет - Прилеп на име Мира Петреска. (55649) 
Девизна штедна книшка  
Девизна штедна книшка бр. 210-5017484273.77 
издадена од  НЛБ банка на име Блаже Ристески, 
Прилеп. (55632) 
Дозвола -  
Дозвола - Извод од лиценца бр.21294 издадена од  
Министерство за транспорт и врски на име ЅВЕЗДА 
ТРАНСПОРТ ДООЕЛ, Богданци. (55413) 
Полиса  
Полиса за животно осигурување бр.50622 издадена од 
Кроација Осигурување - Живот на име Алија Јаоски, 
Пласница. (55403) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. X1121019  на име Афет Билали, 
Гостивар. (55448) 
Возачка дозвола бр. X1141960  на име Емрах Мемети, 
Гостивар. (55449) 
Возачка дозвола бр. T1380079  на име Далибор 
Филиповиќ, Куманово. (55466) 
Возачка дозвола бр. T1588256  на име Дарко Пижов, 
Прилеп. (55498) 
Возачка дозвола бр. X1057652  на име Илјаз Имер, 
Скопје. (55501) 
Возачка дозвола бр. U0025293  на име Дијана 
Алексова, Скопје. (55502) 
Возачка дозвола бр. T1416482  на име Сибела Бабачиќ, 
Скопје. (55503) 
Возачка дозвола бр. T1695595  на име Светлана 
Дукоска, Скопје. (55504) 
Возачка дозвола бр. T1909425  на име Огнен 
Цветковски, Скопје. (55505) 
Возачка дозвола бр. T1248433  на име Александар 
Качаковски, Скопје. (55506) 
Возачка дозвола бр. T1849250  на име Тони Ангелов, 
Струмица. (55540) 
Возачка дозвола бр. U0162723  на име Кочо Јованоски, 
Тетово. (55543) 
Возачка дозвола бр. U0147803  на име Кире Лазаров, 
Велес. (55546) 
Возачка дозвола бр. T1439486  на име Оливер 
Пешовски, Виница. (55548) 
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Возачка дозвола бр. T1552137  на име Мирела 
Мамудова, Штип. (55550) 
Возачка дозвола бр. U0170271  на име Ѓорги Цветанов, 
Скопје. (55650) 
Возачка дозвола бр. X1188418  на име Ардиан Хаме, 
Дебар. (55652) 
Возачка дозвола бр. X1114702  на име Едмонд Амети, 
Куманово. (55655) 
Возачка дозвола бр. U0104107  на име Миодраг 
Костадиновски, Скопје. (55662) 
Возачка дозвола бр. T1942793  на име Војкан 
Недковски, Скопје. (55663) 
Возачка дозвола бр. U0093881  на име Игор 
Филиповски, Скопје. (55664) 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.0315228  на име Драган 
Манасиевски, Скопје. (55552) 
Сообраќајна дозвола бр.3262551  на име Илина 
Митрички, Скопје. (55553) 
Сообраќајна дозвола бр.3318835  на име Неџмедин 
Шабановски, Битола. (55554) 
Сообраќајна дозвола бр.1366174  на име Дејан 
Блажевски, Скопје. (55555) 
Сообраќајна дозвола бр.0953576  на име Лукман 
Тахири, Скопје. (55556) 
Сообраќајна дозвола бр.1021944  на име Артан 
Рамадан, Скопје. (55557) 
Сообраќајна дозвола бр.1148965  на име Бобан 
Ѓурѓевски, Скопје. (55558) 
Сообраќајна дозвола бр.1236437  на име Едита Асани, 
Скопје. (55559) 
Сообраќајна дозвола бр.1342198  на име Маја 
Самојловска, Гостивар. (55560) 
Сообраќајна дозвола бр.1431523  на име Биљана 
Тошевска, Куманово. (55561) 
Сообраќајна дозвола бр.1617927  на име Шериф 
Гафури, Тетово. (55562) 
Сообраќајна дозвола бр.3249347  на име Инжинеринг 
Дооел Аква Терм, Гостивар. (55563) 
Сообраќајна дозвола бр.0874072  на име Доо Дпт 
Драква, Скопје. (55564) 
Сообраќајна дозвола бр.0874072  на име Дооел Колид 
Фудс, Струмица. (55565) 
Сообраќајна дозвола бр.0664502  на име Зоранчо 
Кулевски, Битола. (55566) 
Сообраќајна дозвола бр.1420837  на име Даниел 
Мирчески, Прилеп. (55567) 
Сообраќајна дозвола бр.5035704  на име Елвис 
Демиров, Штип. (55568) 
Сообраќајна дозвола бр.5013280  на име Балкан Тим 
Дооел, Неготино. (55569) 
Сообраќајна дозвола бр.5013271  на име Балкан Тим 
Дооел, Неготино. (55570) 
Сообраќајна дозвола бр.5013273  на име Балкан Тим 
Дооел, Неготино. (55571) 
Сообраќајна дозвола бр.5013281  на име Балкан Тим 
Дооел, Неготино. (55572) 
Сообраќајна дозвола бр.0487514  на име Гтд Бетон Доо 
Гтд Бетон Доо, Штип. (55573) 
Сообраќајна дозвола бр.0566001  на име Митко 
Секуловски, Велес. (55678) 
Сообраќајна дозвола бр.1570407  на име Александра 
Симеонова, Радовиш. (55679) 
Сообраќајна дозвола бр.0850717  на име Адем Челоски, 
Прилеп. (55680) 
Сообраќајна дозвола бр.0543409  на име Доо Дтгмут 
Марија Треид, Велес. (55681) 
Сообраќајна дозвола бр.0850717  на име Адем Челоски, 
Прилеп. (55682) 
Сообраќајна дозвола бр.1395038  на име Јосиф 
Белевски, Струга. (55683) 
Сообраќајна дозвола бр.0566001  на име Митко 
Секуловски, Велес. (55684) 

Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 
  

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18850/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ДУРДМОВ 

Димитар Влахов - Скопје 
I.1.2) Адреса: Ул.„Народни Херои“ бр.8 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Елена Пановска, адреса на е-

пошта: panovskaelena@yahoo.com, телефон/факс: 
02/779-532 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на бурек и бели печива 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување 

на услугите, или локација на извршување на работите: 
II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во Тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

тутун и сродни производи 
15800000-6 - Разни прехранбени производи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 



9 ноември 2022  Бр. 240 - Стр. 21 
 
 

Огласи  
 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ за регистрирана дејност (ДРД обра-

зец)како доказ дека е регистриран како физичко или 
правно лице за вршење на дејноста поврзана со пред-
метот на договорот за јавна набавка или доказ дека 
припаѓа на соодветно професионално здружение сог-
ласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

22.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

16.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 18.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 22.11.2022 година во 10:00 часот, место: -Јав-
ното отварање е преку ЕСЈН достапен преку следнава 
веб адреса: https://www.e-nabavki.gov.mk  и во просто-
риите на ДУРДМОВ,, Димитар Влахов“- Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Во Тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 7.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18917/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република 
Северна Македонија 

I.1.2) Адреса: ул. „Плоштад Пресвета Богородица“ 
број 3 

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Славица Тошиќ, адреса на е-

пошта: slavica.tosik@sozr.gov.mk, телефон/факс: 
02/3146-700 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: Државни органи - Општи јавни 
услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Опрема за угостителство 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
39310000-8 - Опрема за угостителство 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: 

Исполнување на барањата од техничките специфи-
кации (каталози или брошури со кои ќе се докажат ба-
рањата од техничката спецификација за моделот и ка-
рактеристиките на опремата која е предмет на набавка, 
со јасно обележани модели и карактеристики во бро-
шурите или каталозите, за сите ставки од техничката 
спецификација). 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 10:00 часот, место: 
Плоштад Пресвета Богородица број 3, 1000 Скопје, Ре-
публика Северна Македонија 

V.5) Дополнителни информации: Во тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

 
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18920/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна Уста-

нова НАЦИОНАЛЕН ПАРК ШАР ПЛАНИНА 
I.1.2) Адреса: ул. „Његошева“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово - 1200 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Газменд Дехари, адреса на е-

пошта: gazmend.ddehari@gmail.com, телефон/факс: 
070/349-459 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Животна средина. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изработка на План за управување со диви жи-

вотни 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 8 Услуги за развој и истра-
жување во случај кога резултатите се користат ислку-
чиво за вршењето на функциите и надлежностите на 
договорните органи 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈУ Национален Парк Шар Планина 1200 Тетово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
77000000-0 - Услуги во секторот на земјоделство, 

шумарство, хортикултура, аквакултура и апикултура 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 



9 ноември 2022  Бр. 240 - Стр. 23 
 
 

Огласи  
 

III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-
бар однос помеѓу цената и квалитетот 

Критериуми Бодови 
Цена - 60 - 
Квалитет - 40 - Број на ангажирани лица доктори на 

науки во областа на шумарството. 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за Регистрирана Дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со образовните и професионални квалификации на 

давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

Економскиот оператор да има вработено минимум 
еден доктор на науки од областа на ловештвото. 

- со изјава за просечниот годишен број на вработе-
ни кај давателот на услуги или изведувач на работи и 
за бројот на неговиот раководен кадар во последните 
три години: 

Економскиот оператор да има вработено минимум 
еден доктор на наукикономскиот оператор да има вра-
ботено минимум еден доктор на науки. 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 11:00 часот, место: ЈУ 
Национален Парк Шар Планина, жичара, 1200 Тетово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18921/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ Народен 

театар Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Широк Сокак“ бр. 60 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Митровски, ад-

реса на е-пошта: aleksandar.mitrovski@hotmail.com, те-
лефон/факс: 075/666-225 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Спорт и култура. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Услуги за транспорт на стока (сценографија) во 

земјата и странство 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен тран-
спорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндира-
ни возила и курирски услуги, освен услуги за тран-
спорт на поштенски пратки (освен услугите за желез-
нички транспорт, кои се опфатени во категорија 18) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: НУ Народен театар Битола 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Услуги за транспорт на стоки - сценографија во 

земјата и странство - Транспортни услуги за превоз 
стока 
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II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на 

превоз на отпад) 
34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опре-

ма за пренесување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност. 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 11:00 часот, место: НУ 
Народен театар Битола 

V.5) Дополнителни информации: Дадено во ТД 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18924/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Град Скопје 
I.1.2) Адреса: бул. „Илинден“ 82 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Благоја Бањански, адреса на 

е-пошта: Baze.Banjanski@skopje.gov.mk, телефон/факс: 
02/3297-222 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Здравствени прегледи 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 25 Здравствени и социјални 
услуги 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 



9 ноември 2022  Бр. 240 - Стр. 25 
 
 

Огласи  
 

II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 5 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 90 - 
КВАЛИТЕТ - 10 - Организација, квалификации и 

искуство на персоналот кој ќе го извршува договорот 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-Документ за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 10:00 часот 

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 
17.11.2022 година во 15:30 часот 

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 
година во 15:30 часот 

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 10:00 часот, место: Град 
Скопје, Сектор за јавни набавки, Барака 1А 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18925/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „Пав-

лина Велјанова“ - Кочани 
I.1.2) Адреса: ул. „9 Мај“ бр.1 
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани - 2300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Љубица Лефков, адреса на е-

пошта: pavlinaveljanova@gmail.com, телефон/факс: 
076/369-692 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Прехранбени продукти и пијалоци 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ул.„Македонска“ бр. 2А  Кочани, Објект „ Ѕвез-
дички“ - 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, 

тутун и сродни производи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ДЕЛ 1 - Набавка ( со вклучена испорака)на млеко 

и млечни производи од млеко 
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2. ДЕЛ 2 - Набавка ( со вклучена испорака) на леб и 
бели пецива 

3. ДЕЛ 3 - Набавка ( со вклучена испорака) на све-
жо месо и производи од месо, смрзнато месо и риба 

4. ДЕЛ 4 - Набавка ( со вклучена испорака) на вид-
ливи масти 

5. ДЕЛ 5 - Набавка ( со вклучена испорака) на жи-
тарици 

6. ДЕЛ 6 - Набавка ( со вклучена испорака) на тес-
тенини 

7. ДЕЛ 7 - Набавка ( со вклучена испорака)на кон-
диторски производи, шеќер и производи од шеќер 

8. ДЕЛ 8 - Набавка ( со вклучена испорака) на кон-
зервирани производи 

9. ДЕЛ 9 - Набавка ( со вклучена испорака) на за-
чини 

10. ДЕЛ 10 - Набавка ( со вклучена испорака) на 
овошни сокови, газирани сокови и вода. 

11. ДЕЛ 11 - Набавка ( со вклучена испорака) на 
земјоделски производи (свеж зеленчук и овошје 

12. ДЕЛ 12 - Набавка ( со вклучена испорака) на 
јајца 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.1.2023 година 
се планира да заврши 31.12.2023 година 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Документ/ потврда за регистрирана дејност - за 

чие издавање надлежен орган во РМ е Централен ре-
гистар на РМ, со важност не постар од 6 месеци,  /се 
поднесува оригинал во скенирана форма / - Решение за 
регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со 
храна за чие издавање надлежен орган во РМ е Агенци-
ја за храна на ветеринарство. / се поднесува оригинал 
во скенирана форма / 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Доколку се поднесува понуда за ДЕЛ 1 (млеко и 
млечни производи од млеко) или ДЕЛ 3 (свежо месо и 
производи од месо, смрзнато месо и риба) едната мага-
цинска просторија задолжително е разладна комора за  
стоката која според пропишаните санитарно-хигиенски 
стандарди треба да се чува на одредена температура:  - 
Листа бр.1 (млеко и млечни производи од млеко)  - Лис-
та бр.3 (свежо месо и производи од месо, смрзнато месо 
и риба).  Доколку понудувачот не поднесува понуда за 
ДЕЛ 1 или ДЕЛ 3, магацинската просторија не мора да е 
разладна комора.  2. да располага со минимум две лица 
технички персонал задолжен за реализација на набав-
ката.   3.  да има минимум две возила на располагање за 
транспорт на стоката со минимален транспортен капаци-
тет од 650 кгр.   Доколку се поднесува понуда за ДЕЛ 1 
(млеко и млечни производи од млеко) или ДЕЛ 3 (свежо 
месо и производи од месо, смрзнато месо и риба)  мини-
мум едно возило да поседува уреди за одржување на ла-
ден температурен режим за стоката која според пропи-
шаните санитарно-хигиенски стандарди треба да се чува 
на одредена температура :    

 -Листа бр.1 (млеко и млечни производи од млеко)     
- Листа бр.3 (свежо месо и производи од месо, 

смрзнато месо и риба)  Доколку понудувачот не подне-
сува понуда за ДЕЛ 1 или ДЕЛ 3, возилото не мора да 
поседува уреди за одржување на ладен температурен 
режим.  Доколку се поднесува понуда за Дел 11 (Овош-
је и зеленчук) понудувачот да располага со објект за 
продажба(продавница) на максимум оддалеченост од 
30 км.        Економскиот оператор го докажува испол-
нувањето на минималните услови со доставување на: 1. 
Изјава за располагање на соодветен магацински прос-
тор – за делот за кој се поднесува понуда   2.  Изјава за 
ангажиран технички персонал. – се однесува за сите 
делови   3. Изјава дека располага со две возила за тран-
спорт на стоката, за делот за кој се поднесува понуда   
4. Изјава за располагање на објект за продажба на мак-
симум оддалеченост од 30 км- за дел 11 Овошје и зе-
ленчук  Изјавите ги изготвува и електронски ги потпи-
шува самиот економски оператор и тие не мора да би-
дат заверени од надлежен орган. 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- имплементација на НАССР системот за безбед-

ност на храна  4.4.3.2 Економскиот оператор го дока-
жува исполнувањето на стандардите со доставување 
на: - изјава од одговорното лице на економскиот опера-
тор за имплементиран НАССР систем за безбедност на 
храна  (прилог  бр.3) /потпишана електронски/ 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

9.12.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.12.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.12.2022 година во 12:00 часот, место: ул „9-
Мај“ бр. 1 Кочани 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18926/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Чистота и 

зеленило - Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „Братство и единство“ 30 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Емилија Михајловиќ Гаври-

ловиќ, адреса на е-пошта: cistota_nabavki@t-home.mk, 
телефон/факс: 03/1511-728 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Опрема, алати, железарија, хемиски препарати 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Куманово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Подетален опис е даден во техничките 
спецификации 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44316000-8 - Железарија 
44500000-5 - Алатки, брави, клучеви, шарки, приц-

врстувачи, ланци и пружини 

II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Набавка на опрема и алати 
2. Набавка на железарија 
3. Набавка на продолжни кабли 
4. Набавка на бои и лакови 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 30.11.2022 г. 
се планира да заврши 30.11.2023 г. 
Период во месеци: 12 или денови 365 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност - ДРД образец. 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 11:00 часот, место: Ку-
маново 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18932/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје - Штип 
I.1.2) Адреса: ул. „Христијан Карпош“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 2000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Милан Филипов, адреса на е-

пошта: milan_filipov@yahoo.com, телефон/факс: 078/ 
393-937 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Серолошки тестови 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: даден во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33696500-0 - Лабораториски реагенси 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 

II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1-Rose Bengal – BAB  тест за детерминација 

на anti - Brucella   ( b.abortus) antitela 
2. Дел 2-Single step имуноврзувачки тест за докажу-

вање и квантифицирање на вкупни  anti - Brucella   
antitela , во одминат стадиум на инфекција 

3. Дел 3- Echinococcus  индиректен хемаглутина-
циски  тест за квалитативна и квантитативна детекција 
на специфични антитела на  Echinococcus granulosis во 
хуман серум 

4. Дел 4- Teст за идентификација на Mycoplasma 
и/или Ureaplasma и одредување на осетливост кон  ан-
тибиотици во минимум  две концентрации (со медиум 
и минерално масло) 

5. Дел 5- Helicobacter pylori Ag во фецес - имунох-
роматографски тест за докажување на антиген  на  
Helicobacter  pylori во фецес, со вклучена надворешна 
позитивна и негативна контрола , со минимална сензи-
тивност од 99%, специфичност од 99%, лимит на де-
текција од 10 ng/ml и линеарност на видливост на 
сигнал на концентрација до 9 mg/mL 

6. Дел 6- Chlamydia Ag - имунохроматографски тест 
(тест за докажување на Chlamydia antigen во брис). Тес-
тот да биде со сензитивност од најмалку 94% и специ-
фичност од најмногу 97%. 

7. Дел 7- HBs Ag серум/плазма - имунохроматог-
рафски тест  од серум 

8. Дел 8- AntiHCV – имунохроматографски тест  од 
серум .Тестот да биде со специфичност и сензитивност 
од најмалку 99,9%. 

9. Дел 9- HIV ½ серум - имунохроматографски тест  
(СЗО препорака) 

10. Дел 10- Rota/Adeno virus   Ag во фецес - имунох-
роматографски тест 

11. Дел 11- Имунохроматографски квалитативен 
тест за  IgM антитела за Toxoplasma, Rubella, Herpes 
simplex 1, Herpes simplex 2 и Citomegalovirus од серум 

12. Дел 12- Leptospira IgG и  IgМ антитела -  иму-
нохроматографски тест  од серум. Тестот да биде со 
специфичност и сензитивност од 100%. 

13. Дел 13- Giardija  -  имунохроматографски тест  
од серум 

14. Дел 14- Syphilis - квалитативни имунохроматог-
рафски тестови  од серум . Тестот да биде со специ-
фичност од 97,5% и сензитивност од 100%. 

15. Дел 15- Концентратор за испитување на парази-
ти од фецес 

16. Дел 16- Тестови за имунофлуоресцентен микро-
скоп 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
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IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност-ДРД документ  -

Важечко Решение за промет на големо со медицински 
средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства, - Важечко Решение за ставање во промет на 
медицинско средство согласно Законот за лекови и ме-
дицински средства. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 8:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 8:00 часот, место: Во 
просториите на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип 

V.5) Дополнителни информации: дадени во тендер-
ската документација 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18935/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна устано-

ва од областа на здравството за потребите на јавни-
те здравствени установи универзитетски клиники, 
завод и ургентен центар - Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анета Угриновска, адреса на 

е-пошта: kontakt@juzr.org.mk, телефон/факс: 071/252-
636 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Технички материјали за парно греење 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.800.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: на горната адреса 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: е прикажан во техничката специфика-
ција 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; 

помошни производи за градежништво (освен електрич-
ни апарати) 

II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. 1. Радијаторски ребра и опрема за радијатори 
2. 2. Вентили за парно греење 
3. 3. Кондензни лонци и пречистувачи за топловод-

но греење 
4. 4. Шнур, неазбестни табли, јажиња и клингерит 
5. 5. Цевки, спојки и изолација за цевки за топло-

водно греење 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 11:00 часот, место: на 
горната адреса 

V.5) Дополнителни информации на горната адреса 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18933/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Паркови и 

зеленило - Скопје 
I.1.2) Адреса: „Илинденска“ бр.104 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Убавица Игнатовска, адреса 

на е-пошта: u.ignatovska@parkovi.com.mk, теле-
фон/факс: 02/3070-112 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Животна средина. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на електрична енергија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Носителот на набавката електричната енергија 
предмет на овој договор ќе му ја испорачува на Дого-
ворниот орган сукцесивно, на дневна основа, во целиот 
период на времетраење на овој договор, на начин и под 
услови како што е дефинирано во техничките специфи-
кации (непрекинато 24 часа во денот за целото времет-
раење на договорот) до сите мерни места на договор-
ниот орган наведени во техничките спецификации. 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
09310000-5 - Електрична енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
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IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-
говорот: Да [5.00%] 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран (ДРД Образец) -Лиценца за вршење на енергет-
ска дејност трговија или снабдување со електрична 
енергија издадена од Регулатoрната комисија за енерге-
тика на Република Северна Македонија -EIC код изда-
ден од А.Д. МЕПСО – Скопје, како вршител на енер-
гетска дејност снабдување со електрична енергија 
и/или трговија со ЕЕ -Договор за балансна одговорност 
согласно со Правилата за пазар на електрична енергија 
-Договор дека е регистриран како учесник на пазарот 
на електрична енергија согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 10:00 часот, место: во 
просториите на ЈП Паркови и зеленило бул. „Илинден“ 
бр.104 Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18936/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-

на хигиена Скопје 
I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Велимир Стаматовски, адре-

са на е-пошта: javni.nabavki@khs.mk, телефон/факс: 
02/3 230-841 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Друго. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Одржување на систем на греење на објекти 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 23.11.2022 година  
се планира да заврши 23.11.2023 година 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 9:00 часот, место: ул.  
„516“ бр. 10 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18937/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за Хематологија 
I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Дамјан Георгиевски, адреса 

на е-пошта: damjang88@yahoo.com, телефон/факс: 
070/966-919 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Средства за хигиена и дезинфекција 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ УК за Хематологија 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1. Средства за чистење и одржување на хигиена 
2. Дел 2. Помошни средства за одржување на хигиена 
3. Дел 3. Вреќи/кутии/канти за смет и транспорт 
4. Дел 4. ПВЦ прибор и алуминумска фолија 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 5.12.2022 г. 
се планира да заврши 5.12.2023 г. 
Период во месеци: 12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
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IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност (ДРД) 
IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
ISO 9001:2015 (Систем за управување со квалитет) 
- Стандарди за управување со животна средина: 
ISO 14001:2015 (Систем за управување со животна 

средина). 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ 
УК за Хематологија-Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Тендерска доку-
ментација 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18941/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клинич-

ка болница Битола 
I.1.2) Адреса: ул. „Партизанска“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Соња Циуновска, адреса на 

е-пошта: bolnica.bitola@gmail.com, телефон/факс: 047/ 
251- 211  

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реагенси и подлоги за микробиологија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Клиничка болница Битола 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33698100-0 - Микробиолошки култури 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Селективни подлоги за култивирање на уринарни 

примероци по протокол според МКС ISO 15189:2013   
или еквивалентно (неделив дел) 

2. Селективни подлоги за култивирање на генитал-
ни примероци по протокол според МКС ISO 
15189:2013  или еквивалентно (неделив дел) 

3. Селективни подлоги за култивирање на примеро-
ци од спутум по протокол според МКС ISO 15189:2013  
или еквивалентно (неделив дел) 

4. Селективни подлоги за култивирање на примеро-
ци  од рана по протокол според МКС ISO 15189:2013  
или еквивалентно (неделив дел) 

5. Селективни подлоги за култивирање на фекални 
примероци по протокол според МКС ISO 15189:2013  
или еквивалентно (неделив дел) 

6. Тест за квантитативна детекција на нитрати за 
Мoraxella Catarhalis 

7. VP-RM (Methyl Red Voges Proskauer) broth-тест за  
детекција на ферментација на гликоза на ентеробактерии 
со создавање на ацетил метил карбинол и диацетил 

8. OXIDASE Cartridge discs-тест за детекција на бакте-
рии кои создаваат ензимска цитохромална оксидаза 

9. Urea indolemedium- тест за детекција на уреаза 
или триптофан деаминаза и продукција на индол од 
страна на ентеробактерии 
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10. KOVAC'S REAGENT-тест реагенс за детерми-
нација на индол позитивни и индол негативни микро-
организми 

11. Staph - rapid latex- Брз аглутинациски слајдекс 
тест за идентификација на clumping factor/protein во 
Staphilococcus aureus 

12. Slidex Strepto Plus A-аглутинациски тест за ек-
стракција на Streptococcus pneumonia антигените со ан-
тистрептококални антиттела со видлива аглутинација 

13. S.I.M . MEDIUM- за диференцијацијаентеробак-
терии на база на продукција на сулфид,индол,инивнана 
подвижност со pH 7.3±0.2во туби со минимум 10 ml 

14. UREA BROTH-медиум во епрувети  за детекци-
ја на искористување на уреа за ентеробактерии 

15. Simmons citrate agar - медиум во епрувети за де-
текција на користење на цитрати од ентеробактерии во 
туби од минимум10 ml 

16. VP-RM (Methyl Red Voges Proskauer) broth- ме-
диум за идентификација на ентеробактерии со начинна  
разградување на шеќерите во туби од минимум 10 ml 

17. DRY HEAT STERILITY COLOUR TEST- Био-
лошки индикатор за рутинска контрола на сува стери-
лизација на t од 160°C, да содржат најмалку 105 број на 
живи спори од G.stearothermophilus и 106  Bacillus 
atrophaeus ATCC 9372 на независен носач во ампули од 
минимум 10 ml 

18. DESOXYRIBONUCLEASE TEST MEDIUM 
(Dnase)-ДНА-за тест агар прашак,дехидрирана подлога 
за детекција на дезиксорибонуклеински ензими, главно 
од Staphilococcus spp,со pH 7.3±0.2 

19. S.I.M. MEDIUM дехидрирна подлога во вид на пра-
шок за диференцијацијаентеробактерии на база на продук-
ција на сулфид,индол и нивна подвижност со pH 7.3±0.2 

20. Muller Hinton agar II- дехидрирана подлогаво 
вид на  прашок за одредување на антимикробна осет-
ливост на бакетриите,со pH 7.3±0.1 

21. Генератор за анаеробни услови во кутија со мак-
симум кислород после 2.5 часа од 0.1% и минимум јаг-
лерод диоксид од 15%, за минимум 12 подлоги. 

22. Crystal Violet(CAS 548-62-9) 
23. Lugolsolution- (CAS 7553-56-2) 
24. Gram’s decolorizer solution(CAS 37348-17-7) 
25. Safranin  (cas 477-73-6) 
26. Антибиограм дискови по EUCAST концентра-

ции апликативни на диспензер DISCMASTER3 или ек-
вивалент (неделив дел) 

27. - Идентификациони и антимикотични дискови 
според ЕУКАСТ или еквивалент апликативни на диспен-
зер за дискови DiscMaster 3 или еквивалент (неделив дел) 

28. Инертни непорозни пластични ленти  со гради-
ентна концентрација на антибиотик Vancomycin 0,016-
256 mg/L за одредување на минимални инхибиторни 
концентрации; да се чуваат на температра на ладилник 
(+2 до +8C)) а не во замрзнувач. 

29. Инертни непорозни пластични ленти  со гради-
ентна концентрација на антибиотик Colistin 0,016-256 
mg/L за одредување на минимални инхи20иторни 
концентрации; да се чуваат на температра на ладилник 
(+2 до +8C) а не во замрзнувач. 

30. Инертни непорозни пластични ленти  со гради-
ентна концентрација на антибиотик Clindamycin 0,016-
256 mg/L за одредување на минимални инхибиторни 
концентрации; да се чуваат на температра на ладилник 
(+2 до +80C) а не во замрзнувач. 

31. Инертни непорозни пластични ленти  со гради-
ентна концентрација на антибиотик Erythromycin 
0,016-256 mg/L за одредување на минимални инхиби-
торни концентрации; да се чуваат на температра на ла-
дилник (+2 до +80) а не во замрзнувач. 

32. Инертни непорозни пластични ленти  со гради-
ентна концентрација на антибиотик Penicillin 0.016-256 
mg/L за одредување на минимални инхибиторни 
концентрации; да се чуваат на температра на ладилник 
(+2 до +80C) а не во замрзнувач. 

33. Инертни непорозни пластични ленти со грдиен-
тна концентрација на антибиотик Imipenem 0,002-32 
mg /L за одредување на минимални инхибиторни 
концентрации ; да се чуваат на температура на ладил-
ник ( +2-+8 C ) а не во замрзнувач. 

34. Escherichia Coli ATCC 2592 
35. Pseudomonas Aeruginosa ATCC 27853 
36. Staphulococcus aureus ATCC 29213 
37. Enterococcus faecalis ATCC 29212 
38. Streptococcus pneumoniaeATCC 49619 
39. Haemofilus influenzaeATCC 49766 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 
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- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД образец за регистар од Централен регистар на 

РСМ - Копија од решение за вршење дејност промет со 
медицински средства од Агенција за лекови и ме-
дицински средства на РСМ. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 10:00 часот, место: Кли-
ничка болница Битола 

V.5) Дополнителни информации информации на те-
лефон 076 369 012 Соња 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18942/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ Музеј на 

Република Северна Македонија- Скопје 
I.1.2) Адреса: „Јосиф Михајловиќ“ бр.7 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Марија Петковска, адреса на 

е-пошта: marijajp07@gmail.com телефон/факс: 075/288-
148 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Спорт и култура. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Физичко и техничко обезбедување 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни 
услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани во-
зила 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: НУ Музеј на Р.С.Македонија 

II.3) Секторски договор: Не 

II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
79710000-4 - Услуги за безбедност 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.1.2023 година 
се планира да заврши 31.12.2023 година 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 



 Стр. 36 - Бр. 240                                                                                      9 ноември 2022 
 
 

Огласи  
 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
-Документ за регистрирана дејност - Дозвола за 

приватно обезбедување во вид услуги за физичко и 
техничко обезбедување, издадено од Министерство за 
внатрешни работи (согласно со Законот за приватно 
обезбедување – („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 166/12, 164/13, 148/15, 193/15 и 55/16 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 302/20).. 

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-
номскиот оператор 

- Извод од целокупниот приход на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму 
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации: 

минимален вкупен приход од 4.000.000,00 денари 
за секоја година поединечно за изминатите 3 финан-
сиски години (2019,2020,2021) 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со листа на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

Економскиот оператор треба да има реализирано 
најмалку 3 (три) договори за услуги од ист или сличен 
вид од предметната набавка во последниве  3 (три) го-
дини 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

- Економскиот оператор треба да располага со нај-
малку 25 (дваесет и пет) службени легитимации со ва-
жечки лиценци за физичко обезбедување, издадени од 
Комора за приватно обезбедување на Р.С.Македонија - 
Економскиот оператор да располага со најмалку 3 (три) 
извршители со важечки лиценци за техничко обезбеду-
вање, издадени од Комора за приватно обезбедување 
на Р.С.Македонија - Економскиот оператор треба да е 
член на Комората за приватно обезбедување на 
Р.С.Македонија -  Економскиот оператор треба да по-
седува документ за усогласеност со Законот за заштита 
на личните податоци - Економскиот оператор да посе-
дува минимум 10 потврди/уверенија за заштита од по-
жари, евакуација и спасување. 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Економскиот оператор треба да има на располагање 
минимум 3 (три) возила да бидат опремени со GPS сис-
тем со мерач на време на интервенција (минимум 3 во-
зила).  - Економскиот оператор треба да располага со 
најмалку 3 (три) парчиња огнострелно оружје, со при-
лог копии од потврди/дозволи за поседување  - Еко-
номскиот оператор треба да има централен мониторинг 
систем (дежурен оперативен центар) со технички дета-
ли за оперативниот систем (Back up можности, сис-
теми, спецификација, број на вработени)  - Економски-
от оператор треба да поседува најмалку 3 (три) кому-
никациски уреди. 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.11.2022 година во 9:00 часот, место: НУ 
Музеј на РС Македонија 

V.5) Дополнителни информации: Во тендерска до-
кументација 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18953/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Илинден 

н. Илинден 
I.1.2) Адреса: ул. „Гоце Делчев“ б.б. нас.Илинден 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1041 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Миле Атанасовски, адреса 

на е-пошта: jkpilinden@yahoo.com, телефон/факс: 
02/2572-671 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Моторни бензини и  дизел гориво 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Од бензиските станици на носителот на набав-
ката. 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Детален опис на предметот на набавката е даден во 

техничките спецификации составен дел на тендерската 
документација. 
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II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
09100000-0 - Горива 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Да 
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни орга-

ни Не 
Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економ-

ски оператор 
Времетраење на рамковната спогодба  Период во 

месеци:  12 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност-ДРД Образец ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
спогодбата за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со наведување на системот за управување и следе-
ње на синџирот за снабдување, кој економскиот опера-
тор ќе може да го примени при извршување на догово-
рот: 

Економскиот оператор треба да има Техничка мож-
ност за користење на систем за безготовинско плаќање 
. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на 
овој услов  со доставување на  Изјава за техничка мож-
ност за користење на систем за безготовинско плаќање; 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: 

Економскиот оператор треба да има на распола-
гање, односно да обезбеди  минимум 2 - две бензински 
станици на подрачјето на Општина Илинден.  Економ-
скиот оператор го докажува исполнувањето на овој ус-
лов  со доставување на Изјава за располагање, односно 
обезбедување на минимум 2-две  бензински станици на 
подрачјето на Општина Илинден (со соодветен доказ 
за истото), а заради потребата на Договорниот орган за 
директно точење на нафтените деривати во возилата, 
со точно наведување на локациите (седиштата) на бен-
зиските станици на територијата на Општина Илинден. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 14:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 14:00 часот, место: Ад-
министративни простории на Договорниот орган лоци-
рани на ул. „Гоце Делчев“ б.б. н.Илинден 

V.5) Дополнителни информации: По втор пат во те-
ковната година 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18958/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Брегал-

ница Делчево 
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I.1.2) Адреса: ул. „М.М.Брицо“ бр.36 
I.1.3) Град и поштенски код: Делчево - 2320 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Иван Манев, адреса на е-

пошта: ivan_del_m@yahoo.com, телефон/факс: 033/411-
254 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
набавка на резервни авто делови 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ДЕЛЧЕВО 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
34330000-9 - Резервни делови за возила за превоз на 

стоки, комбиња и автомобили 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ДЕЛ 1-Лесни патнички возила 
2. ДЕЛ 2-Резервни авто делови за специјални во-

зила 
3. ДЕЛ 3-Камиони 
4. ДЕЛ 4-Трактори 
5. ДЕЛ 5-Градежни машини 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 12:00 часот, место: Дел-
чево 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18959/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за 

електронски комуникации 
I.1.2) Адреса: кеј. Димитар Влахов бр.21 
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I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Виолета Стјеповиќ ПопАце-

ва, адреса на е-пошта: violeta.popaceva@aec.mk, теле-
фон/факс: 3289-212 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Систем за дојава на пожар за КМЦ Зајчев Рид 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 500.000 ден 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: КМЦ Зајчев Рид , ул.Скупи бб Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Даден е во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
35100000-5 - Опрема за итни случаи и безбедност 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

- Најмалку 2 (два) дипломирани  инженери за без-
бедност од пожар, - Најмалку 2 (две) лица со ССС 
електро насока и со завршена обука за инсталирање, 
пуштање во работа и одржување на истата, - Најмалку 
1 (едно)  лице со овластување А за проектирање на ПП 
заштита, - Предложените лица за извршување на пред-
метот на договорот да бидат достапни на договорниот 
орган во секое време за цело времетраење на догово-
рот, - Економскиот оператор е должен да изврши обука 
на (2) две вработени лица за користење на ПП опре-
мата. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.11.2022 година во 11:00 часот, место: 
АЕК. Кеј. Димитар Влахов бр.21 Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Лице за контакт 
за техничка спецификација Јасмина Бешлиева Иванов-
ска  тел.071 384 993 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 



 Стр. 40 - Бр. 240                                                                                      9 ноември 2022 
 
 

Огласи  
 

О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18960/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Коста 

Сусинов“-Радовиш 
I.1.2) Адреса: Кеј „8 Септември“ бр.8 
I.1.3) Град и поштенски код: Радовиш - 2420 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Мане Манев, адреса на е-

пошта: manevmane@yahoo.com, телефон/факс: 075/499-
513 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Санација на спортска сала во училиштето 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: СОУ Коста Сусинов - Радовиш 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Санација на спортска сала во училиштето 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  1 
или 30 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 

IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Образец 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

Миниум 10 вработени. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022  година во  9:00 часот, место: СОУ 
„Коста Сусинов“ -Радовиш 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 



9 ноември 2022  Бр. 240 - Стр. 41 
 
 

Огласи  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18962/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ„Пере То-

шев“ - Росоман 
I.1.2) Адреса: ул. „Пере Тошев“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Росоман - 1422 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Оливер Петров, адреса на е-

пошта: peretosev_rosoman@yahoo.com, телефон/факс: 
043/441-833 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Обезбедување на објекти 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 883.900 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Кате-

горија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни услуги, 
освен услуги за транспорт со блиндирани возила 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ООУ Пере Тошев Росоман 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
35000000-4 - Безбедносна, противпожарна, поли-

циска и одбранбена опрема 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 1.1.2023 г. 
се планира да заврши 31.12.2023 г. 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Согласно  Тендерска документација. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

25.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

19.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 25.11.2022 година во 9:00 часот, место: ООУ 
„Пере Тошев“ Росоман 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18963/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Водовод“ 

Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „Фетка Наскова“ бр. 22 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
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I.1.5) Лице за контакт: Сашо Јаневски, адреса на е-
пошта: saso_janevski@yahoo.com, телефон/факс: 
031/475-584 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друш-
тва со ограничена одговорност од секторските дејности 
- Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Асфалт и тампон 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Предметот на набавката ќе се испорачува сукце-
сивно,по нарачка на Договорниот орган. Носителот на 
набавката е должен да го испорача предметот на дого-
ворот најдоцна во рок до 3 (три)дена од денот на прием 
на писмената нарачка на Договорниот орган, на лока-
ции на територија на Општина Куманово.Секоја поеди-
нечна нарачка ке биде со количина од 5 тона до 10 
тона, и треба да биде испорачана на 5 до 15 различни  
локации  за кои има потреба од интервенција .Место на 
испорака ќе биде на територија на Општина Куманово. 

II.3) Секторски договор: Водоснабдување 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Детален опис на предметот на набавката, количини-

те и минималниот квалитет, е даден во техничките спе-
цификации во прилог на оваа тендерска документација. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
14213200-9 - Асфалт 
14213000-7 - Макадам, асфалт и песок помешан со 

катран 
44113620-7 - Асфалт 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ДЕЛ 1 – Асфалт 
2. ДЕЛ 2 -  Тампон 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 10:00 часот, место: ЈП 
„Водовод“ Куманово ул. „Фетка Наскова“ бр. 22 Куам-
ново – управна зграда. 

V.5) Дополнителни информации: Тендерската доку-
ментација заедно со огласот е прикачена на ЕСЈН. Ли-
це за контакт Сашо Јаневски, тел. 031/475-584, 
071/305-984 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18964/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „На-

ша иднина“ Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Будимаш“ б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Орце Тодоровски, адреса на 

е-пошта: orce.todorovski@gmail.com, телефон/факс: 
075/235-684 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на инвентар за потребите на занимал-

ните: масички, столчиња, плакари, гардеробери, 
креветчиња, душеци за креветчиња и друг мебел 

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈОУДГ „Наша иднина„ Прилеп 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
39161000-8 - Мебел за градинки 
39150000-8 - Разновиден мебел и опрема 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  2 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со листа на главни испораки на стоки или изврше-

ни услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни 
органи или економски оператори), со обезбедување 
потврда за извршени испораки или извршени услуги: 

понудувачот да има најмалку 3 (три) успешно реа-
лизирани договори во последните 3 (три) години од ист 
или сличен вид како предметот на набавката со обезбе-
дување на потврда за успешно реализираните договори 
во однос на стоките што се набавуваат 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: 
 - мостри по ставки 1, 2, 7 и 8 од техничка специфика-
ција да се достават до денот на јавно отворање;  
- за останатите ставки од техничката спецификација да 
се достави каталог со слики да се достави до денот на 
јавно отворање. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 9:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
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V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 9:00 часот, место: ЈО-
УДГ „Наша иднина“ 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18965/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за државни патишта 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Тодоровски, ад-

реса на е-пошта: aleksandar@roads.org.mk, теле-
фон/факс: 3/118-044 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и 

кресање банкини на автопат во времетраење од две 
години 

II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се 
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои 
се однесуваат на купување, развој, продукција или коп-
родукција на програмски материјали од страна на ра-
дио и телевизиски куќи или за термините на радио и 
телевизиско емитување на програма) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: даден во тендерската документација 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: даден во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води , от-

падоци, чистење и  животна средина 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 24 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 

ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Копија од документ за регистрирана дејност 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-

гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

согласно точка 2.5 Техничка и професионална спо-
собност од тендерската докуметнација 

- со изјава за инструментите, постројките или тех-
ничката опрема, која давателот на услугите или изведу-
вачот на работите ја има на располагање за извршува-
ње на договорот: согласно точка 2.5 Техничка и профе-
сионална способност од тендерската докуметнација. 
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Огласи  
 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

21.12.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

13.12.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.12.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 21.12.2022 година во 11:00 часот, место: Јав-
но претпријатие за државни патишта, ул. „Даме Груев“ 
бр. 14, Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Тендерската доку-
ментација се превзема преку ЕСЈН 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18966/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за железничка инфраструктура Железни-
ци на Република Северна Македонија - Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Јордан Мијалков“ бр. 50б 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски, адреса 

на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk телефон/факс: 
02/2 449-630; 02/2449-741; 02/2449-038 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот – Друго. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Авторска агенција 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се 
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои 
се однесуваат на купување, развој, продукција или коп-
родукција на програмски материјали од страна на ра-
дио и телевизиски куќи или за термините на радио и 
телевизиско емитување на програма) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Дадено во тендерската документација 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Даден во тендерската документација 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
79900000-3 - Разни деловни услуги и услуги сродни 

со деловно работење 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. 
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ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

24.11.2022 година во 11:10 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2022 година во 11:10 часот, место: Ди-
рекција на Јавно претпријатие за железничка инфрас-
труктура Железници на Република Северна Македо-
нија-Скопје, улица „Јордан Мијалков“ број 50б, 1000 
Скопје. 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18970/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за државни патишта 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Тодоровски, ад-

реса на е-пошта: aleksandar@roads.org.mk, теле-
фон/факс: 3/118-044 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Изработка на геодетски елаборати 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се 
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои 
се однесуваат на купување, развој, продукција или коп-
родукција на програмски материјали од страна на ра-
дио и телевизиски куќи или за термините на радио и 
телевизиско емитување на програма) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: даден во техничката спецификација која е соста-
вен дел од тендерската документација 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 
јавна набавка: даден во техничката спецификација која 
е составен дел од тендерската документација 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски 

и инспекциски услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 80 - 
КВАЛИТЕТ - 20 - согласно тоичка 1.10.4 од тендер-

ската документација 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 
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- Документ за регистрирана дејност: 
- Копија од Документ за регистрирана дејност;  - 

Копија од Лиценца за вршење на геодетски работи сог-
ласно Законот за катастар на недвижности ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. .55/13, 41/14, 
115/14, 116/15 , 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 124/2019). 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со образовните и професионални квалификации на 
давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: согласно точка 2.5 техничка и професионална 
способност од тендерската документација. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

9.12.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.12.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.12.2022 година во 11:00 часот, место: Јавно 
претпријатие за државни патишта, ул. „Даме Груев“ бр. 
14, Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Тендерската доку-
ментација се превзема преку ЕСЈН 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18971/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен уни-

верзитет „Гоце Делчев“ Штип 
I.1.2) Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10 А 
I.1.3) Град и поштенски код: Штип - 2000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Ирена Рибарева, адреса на е-

пошта: irena.ribareva@ugd.edu.mk, телефон/факс: 032/ 
550-049 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса: 
Универзитет ,,Гоце Делчев”- Штип со адреса на ул. ,, 
Крсте Мисирков 10-А, 2000 Штип,filip.gligorovski@ 
ugd.edu.mk, 032/550-231, https://www.e-nabavki.gov.mk 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Образование. 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на Кампус лиценци 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.540.000 ден. 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Во Тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
48000000-8 - Софтверски пакети и информатички 

системи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. ДЕЛ 1 – Open Value Subscription лиценци 
2. ДЕЛ 2 – Cloud платформа за хостирање на сервиси 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 13.1.2023 г. 
се планира да заврши 13.1.2024 г. 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Тековна состојба издадена од Централен регистер 

на РСМ 
IV.2.3) Техничка или професионална способност на 

економскиот оператор 
- со образовните и професионални квалификации на 

давателот на услуги или на изведувачот на работи или 
на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се 
евалуираат како критериум за избор на најповолна по-
нуда: 

Економскиот оператор треба да обезбеди тим од 
лица кои ќе учествуваат во реализација на Договорот 
од кои: - Минимум 1 (едно) лице од редовно вработе-
ните или ангажирано лице со валиден сертификат за 
положен испит за Microsoft Certified Solutions Architect 
Expert или еквивалентен, - Минимум 1 (едно) лице од 
редовно вработените или ангажирано лице со валиден 
сертификат за положен испит за Microsoft Azure 
Administrator Associate или еквивалентен.  5.3.2.2. За 
докажување на техничката или професионалната спо-
собност понудувачот треба да достави:  - Преглед од 
АВРМ за вработените лица или договор за ангажира-
ност за ангажираните лица, и достава на сертификати 
на вработените или ангажираните лица согласно бара-
њата во точка 5.3.2.1. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 10:00 часот, место: 
Штип 

V.5) Дополнителни информации Документите кои се 
составен дел на понудата како што се Образец на понуда 
(Прилог 1), Изјава за докажување на способноста (Прилог 
2), Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3), Елек-
тронски потпишан модел на договор (Прилог 4) не можат 
дополнително да се достават по отворање на понудите. 
Секоја понуда што нема да содржи некој од наведените 
елементи ќе биде отфрлена како неприфатлива. 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18972/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „Пав-

лина Велјанова“ - Кочани 
I.1.2) Адреса: ул. „9 Мај“ бр. 1 
I.1.3) Град и поштенски код: Кочани - 2300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Љубица Лефков, адреса на е-

пошта: pavlinaveljanova@gmail.com, телефон/факс: 
076/369-692 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Течни горива-масло за греење ЕЛ-1 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈОУДГ„ Павлина Велјанова“ Кочани 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) ка-

ко доказ дека е регистриран како физичко или правно 
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со про-
писите на земјата каде што е регистриран. Во Републи-
ка Северна Македонија надлежен орган за издавање на 
овој документ е Централниот регистар на Република 
Северна Македонија. - Важечка Лиценца  за вршење на 
енергетска дејност - трговија со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт,издадена од 
Регулаторната комисија за енергетика на РМ , согласно 
Законот за енергетика , на начин опишан во Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

9.12.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.12.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.12.2022 година во 12:00 часот, место: „9-
Мај“ бр. 1 Кочани 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 18973/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за физикална медицина и рехаби-
литација - Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Елисие Поповски“ бр. 28 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Силвана Антовска, адреса на 

е-пошта: antovska1712@gmail.com, телефон/факс: 075/ 
288-977 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Oдржување и сервисирање на апарат за дензито-

метрија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и 
поправка 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: во установата и надвор од неа 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
50000000-5 - Услуги за поправка и одржување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 09:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 09:00 часот, место: во 
просторијата за ЈН 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18975/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна устано-

ва меѓуопштински центар за социјална работа - Би-
тола 

I.1.2) Адреса: населба Крапош бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000 

I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Бијлана Митановска, aдреса 

на е-пошта: bmitanovska@gmail.com, телефон/факс: 
075/751-703 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на следнава адреса: 
нас. Карпош бб. Битола, jumcsrBitola@mtsp.gov.mk, 
047/231-641 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Социјална заштита. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на активна електрична енергија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – 
Битола и објектите кои се во сопственост на ЈУ Меѓу-
општински центар за социјална работа – Битола, наве-
дени во техничката спецификација. 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Набавка на Електрична енергија за објектите кои се 

во сопственост на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа – Битола, за времетраење од 6 (шест) ме-
сеци. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
09000000-3 - Производи од нафта, горива, елек-

трична енергија и од други извори на енергија 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 15.12.2022 година се 

планира да заврши 15.12.2023 година 
Период во месеци:  6 или денови 180 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: ДРД Образец. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 09:30 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 09:30 часот, место: ЈУМ 
ЦСР Битола 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18979/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Нацио-

нални шуми“- п.о.-Скопје 
I.1.2) Адреса: Булевар „Св.Климент Охридски“ бр. 68 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје/Центар - 1000 

I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Снежана Јанческа, адреса на 

е-пошта: snezana.janceska@mkdsumi.com.mk, теле-
фон/факс: +389 02 2581 080 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на објекти во сопственост на ЈП 

Национални шуми 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 9.713.040,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: согласно ТД 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Реконструкција на објекти во сопственост на ЈП На-

ционални шуми согласно спецификација од ТД 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел -1 Адаптација и реконструкција на админис-

тративна зграда во ПШС "Плачковица" - Радовиш 
2. Дел -2 Реконструкција на административена згра-

да во ПШС "Плачковица " - Виница 
3. Дел -3 Изработка и монтажа на ПВЦ врати и про-

зори на  управна зграда во ПШС “Кајмакчалан“ - Би-
тола 

4. Дел -4 Изработка и монтажа на ПВЦ врати и про-
зори на  управна зграда во ПШС “Бигла“ - Д.Хисар 

5. Дел -5 Санација и адаптација на администрати-
вен објект во ПШС “Преспадрво“ - Ресен 

6. Дел -6 Изработка и монтажа на ПВЦ врати и про-
зори на управна зграда во ПШС “Галичица“ - Охрид 

7. Дел -7 Инсталирање на трофазен приклучок (под-
рум приземје и втор спрат) и мрежна опрема, и Рекон-
струкција на кров во ПШС„Стогово“-Дебар 

8. Дел -8 Реконструкција на постоечки кров на згра-
да на пилана-Дервишица во ПШС “Голак“ - Делчево 

9. Дел -9 Реконструкција на административна згра-
да ПШС “Бабуна“ - Велес 

10. Дел -10 Реконструкција на постоечки кров на 
Управна зграда ПШС “Караџица“ - Скопје 

11. Дел 11- Технички надзор 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран; - Лиценца „Б" за изведување на градби од вто-
ра категорија, согласно Законот за градење, на име на 
економскиот оператор издадена од Министерството за 
транспорт и врски на Република Северна Македонија, а 
доколку се работи за странски понудувач се доставува 
Потврда дека може да изведува градби од втора катего-
рија, издадена од соодветен орган на државната управа 
надлежен за вршење на работи од уредување на прос-
торот на РСМ согласно член 42 од Законот за градење, 
како доказ за исполнување на посебни услови за врше-
ње на дејноста пропишана во согласност со закон кои 
се однесуваат на предметот на договорот., За Деловите  
1, 2, 5, 7, 8 , 9 и 10 од предметната постапка - Лиценца 
„Б” за вршење надзор над изградба на градби од II 
(втора) категорија, издадено од Министерството за 
транспорт и врски на Република Северна Македонија., 
за Дел 11 од предметната постапка 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: согласно ТД 

- со листа на работи, со приложување потврда за за-
доволителна изведба на најважните работи. Со цел да 
се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договор-
ниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе 
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од 
пет години, што го наведува во тендерската документа-
ција: согласно тд 

IV.2.4) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: согласно ТД. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

24.11.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2022 година во 10:00 часот, место: ЈП 
Национални шуми- бул. „Св.Климент Охридски“ бр. 
68, 1000 Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18980/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно прет-

пријатие за државни патишта 
I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр. 14 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Александар Тодоровски, ад-

реса на е-пошта: aleksandar@roads.org.mk, теле-
фон/факс: 3118-044 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-
нот - Општи јавни услуги. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Банкарски услуги во времетраење од три години 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
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II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 
Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: 
осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги 
(освен услугите во врска со издавањето, тргувањето 
или преносот на хартии од вредност или други финан-
сиски инструменти, брокерските услуги и услугите на 
Народна банка на Република Македонија и услугите 
кои за предмет имаат купување или изнајмување зем-
јиште, згради или друг недвижен имот и права кои про-
излегуваат од истите, освен при доделувањето на дого-
вори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани 
со договорите за купување или изнајмување) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: даден во техничката спецификација која е соста-
вен дел од тендерската документација 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
даден во техничката спецификација која е составен 

дел од тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
66000000-0 - Финансиски и осигурителни услуги 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  36 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Копија од документ  за  регистрирана дејност.  - 

Копија од Решение од Народна Банка на Република Се-
верна Македонија со кое Банката е овластена да из-
вршува банкарски услуги - Копија од листата објавена 
од Народна Банка на Република Северна Македонија 
на системски значајни банки. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

15.12.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

7.12.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 9.12.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 15.12.2022 година во 11:00 часот, место: Јав-
но претпријатие за државни патишта,ул. „Даме Груев“ 
бр.14, Скопје 

V.5) Дополнителни информации: Тендерската доку-
ментација се превзема преку ЕСЈН 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18982/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕЛС - Оп-

штина Прилеп 
I.1.2) Адреса: ул. „Прилепски бранители“ б. б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Златко Петровски, адреса на 

е-пошта: javninabavki@prilep.gov.mk, телефон/факс: 
078/401-716 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги. 
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ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Возило за прифатилиште на бездомни кучиња 

при ЈКП ,,Комуналец“-Прилеп 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Прилеп 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Дадено во Тендерска документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опре-

ма за пренесување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 365 дена  
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [10.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи: 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Да, дадено во ТД. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година,  15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година, во 10:00 часот, место: Оп-
штина Прилеп 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18985/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Здрав-

ствен дом Тетово 
I.1.2) Адреса: ул.„Мехмет Паш Дерала“ бр.16 
I.1.3) Град и поштенски код: Тетово - 1200 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Зулфи Имери, адреса на е-

пошта: zulfi.imeri@gmail.com, телефон/факс: 044/ 356-
530 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Медицински санитетски потрошен материјал,  

ситен инвентар,  заштитна опрема и лекови 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Депото за лекови при ЈЗУ Здравствен дом Тетово 
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II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
- Предмет на постапката за јавната набавка е набав-

ка на стоки на Медицински санитетски потрошен мате-
ријал,ситен инвентар, заштитна опрема и лекови, за 
потребите на установата .Детален опис на предметот 
на набавка е даден во техничките спецификации.Пред-
метот на договорот е делив на  делови како што е де-
финирано во техничките спецификации. 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и 

производи за лична нега 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. N05AL01 Sulpiride- EGLONYL ili ekvivalenten 

100mg/2ml. Раствор за инјектирање или инфузија ам-
пула 

2. R06AD03 Thiethylperazine -TORECAN ili 
ekvivalenten 6,5mg/ml. Раствор за инјектирање или ин-
фузија ампула 

3. A03BB01 Butylscopolamine – BUSCOPAN ili 
ekvivalenten 20mg/ml. Раствор за инјектирање или ин-
фузија ампула 

4. A02BA01 Cimetidine ili ekvivalenten 200mg/2ml. 
Раствор за инјектирање или инфузија ампула 

5. N05BA06 Lorazepam - LORAM ili ekvivalenten 20 
x 2.5mg Tabl. sc 

6. R01AA08 Nafazoline - NAFAZOL ili ekvivalenten 
10ml kapkizanos fl. sc 

7. M01AX17 Nimesulide -VENTOR ili ekvivalenten 
20 x 100mg Tabl. sc 

8. A11GA01 Ascorbic acid     - VIT.C ili ekvivalenten 
60x500mg Tabl. sc 

9. A11HA02 Pyridoxine          -VIT .B6 ili 
ekvivalenten 20x20mg Tabl. sc 

10. N02BB02 Metamizole sodium -ANALGIN ili 
ekvivalenten 500 x 500mg Tabl. sc 

11. N02BA51 Acetilsalicilik acid-ANDOL ili 
ekvivalenten 20X100MG Tabl. sc 

12. N05AA03 Promazine - PRAZINE ili ekvivalenten 
50 x 25mg Tabl. sc 

13. B06AA Chymotrypsin – CHYMORAL FORTE ili 
ekvivalenten 34 x100000ui Tabl. sc 

14. P03AX01 Benzyl benzuat ili ekvivalenten 40g/20% 
krem Tub. 

15. Aparat za merenje krven pritisok so ziva – 
svigmomanometar,(rasponnamerenje: 40 до 260 mm 
Hg,tocnostnamerenje :+/-3 mm Hg ) manzhetni za vozrasni 

16. Aparat za merenje krven pritisok so manometer   
(tocnostnamerenje :+/-2 mm Hg, rasponnamerenje : 0-300 
mm Hg) manzhetni za vozrasni 

17. Stetoskop,(slushalki so plasticni  
pernicinja,akusticen,dvostran. Ednocrevo dolzhinaod 
55цм.+/- 10 % Bez  zvono zadeca I za vozrasni 

18. Sterilen plasticenSpric dvodelen zaedna upotreba 
2ml.luer+/- 5 %, Nonpyrogenic, Nontoxic 

19. Sterile nplasticen Spric a dvodelen za edna 
upotreba 5ml.luer. +/- 5 %,  Nonpyrogenic, Nontoxic 

20. Sterilen plasticen Spric a dvodelen za edna 
upotreba 10 ml. luer. +/- 5 %,  Nonpyrogenic, Nontoxic 

21. Sterilen plasticen Spric a dvodelen za ednaupotreba 
20 ml.  luer. +/- 5 %,  Nonpyrogenic, Nontoxic 

22. Steriln iigli zaedna upotreba  0,45x13mm (+/- 1 
do3mm) 

23. Sterilni igli zaedna upotreba  0,6x25mm (+/- 1 
do3mm) 

24. Sterilni igli zaedna upotreba  0.8x40mm (+/- 1 do 
2mm) 

25. Sterilni system za infuzija za edna upotreba so 
konektorkomora bez filter luerlok so kapace 

26. Sterilen miniven system za edna upotreba – 23G 
27. SterilniI.v.kanila zaedna upotreba,22G/0.043x1.29 

mmluer –lock/1.1x33mm flow:55ml/min. 
28. Sanitetska vata   100% pamuk 
29. Zavoj so vtkaen rab sirina 5cm.17 nitki/cm2 (5x5) 
30. Zavoj so vtkaen rab sirina        8cm.17nitki/cm2  

(8x5) 
31. Flaster platnen vo rolna sirina5cm.(x5m.) 
32. Nesterilni lateks rakavici zaedna upotreba .so talk 

gol.S 
33. Nesterilni lateks rakavici zaedna upotreba so talk 

gol.M 
34. Nesterilni lateks rakavici zaedna upotreba so talk 

gol.L 
35. Maski za ednokratna upotreba troslojni so lastik 
36. Gaza nesterilna shirina minimum 80 –  maksimum 

90cm.100%pamuk gustinana tkaenje:17niti/cm2    (x10m.) 
37. Gaza sterilna (0.2m2)prifatlivopseg od 0.5m.- do 

40cm. 24 nitki/cm2 
38. Celulozna vata (hartija) 
39. Ezmarh – lateks crevo dolzhina 36цм. +/- 20% 

sirina 1цм. bez mehanizam 
40. Spatulidrveni doz.150+/-1.5%, sir.18+/-6%, 

deb.1.6+/-7% 
41. Bez bolni zastitni lancet za deca so ubod na iglata 

do dlabina 1mm 
42. Test lenti za odreduvanje glikemija за kapilarna krv 

X50 
43. Ethanol  минимум  96%Atckod 

D08AX08:hemiska formula C2H5OH:Cas broj64-17-
5:ph.eur 6.0 iliekvivalenten 

44. Tecen koncentrat za cistenje I dezinfekcija – 
benzalkoniumhlorid 5g / 5 %Atckod D08AJ01 Casbroj 
63449-41-2 (dezintal)iliekvivalenten 

45. Tecen koncentrat zacistenje I dezinfekcija – 
benzalkoniumhlorid10g / 10 % Atckod D08AJ01 Casbroj 
63449-41-2iliekvivalenten(ekosal) 

46. Hydrogen perokside 30 % (H2O2)   ATC kod – 
D08AX01,Casbrojot 7722-84-1 iliekvivalenten 

47. SterilniI.v.kanila zaedna upotreba,20G/0.043x1.29 
mmluer –lock /1.1x33mm flow:55ml/min. 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 25.12.2022 г. 
се планира да заврши 24.12.2023 г. 
Период во месеци:  12 или 365 дена  
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
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IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Документ за Регистрирана Дејност ,издаден од Цен-

трален регистар на РМ како доказ дека е регистриран 
како физичко или правно лице за вршење на дејноста 
поврзана со предметот на договорот за јавна набавка ( 
образец ДРД ) или доказ дека припаѓа на соодветно 
професионално здружение согласно со прописите на 
земјата каде е регистриран. Решение за вршење на деј-
ност промет на големо со лекови и  медицински потро-
шен материјал на територијата на РСМ издадено од 
Агенција за лекови  и медицински средства. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

7.12.2022 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.12.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 7.12.2022 година, во 10:00 часот, место: 
Канцеларијата на правна служба при ЈЗУ Здравствен 
дом Тетово 

V.5) Дополнителни информации: Зулфи Имери 
075/207-632 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
__________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18986/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна устано-

ва од областа на здравството за потребите на јавни-
те здравствени установи универзитетски клиники, 
завод и ургентен центар - Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр.17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анета Угриновска, адреса на 

е-пошта: kontakt@juzr.org.mk, телефон/факс: 071/ 252-
636 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Тонери за уреди за печатење 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: на горната адреса 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
е прикажан во техничката спецификација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник 
Шифра Опис 
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машине-

рија, опрема и набавки освен мебел и софтверски паку-
вања 

II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена  
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
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ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-
КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- ДРД образец 
IV.2.3) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- Систем за управување со контрола на квалитет 

МКС EN ISO 9001:2015 или еквивалент 
- Стандарди за управување со животна средина: 
- Системи за управување со животна средина МКС 

EN ISO 14001:2015 или еквивалент. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година, 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 денови 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година, во 11:00 часот, место: на 
горната адреса 

V.5) Дополнителни информации на горната адреса 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18987/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Факултет за 

информатички науки и компјутерско инженерство 
I.1.2) Адреса: „Руѓер Бошковиќ“ бр.16 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Игор Цветановски, адреса на 

е-пошта: igor.cvetanovski@finki.ukim.mk, телефон/факс: 
02/3070-377 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Набавка на ИТ опрема по проектот:  

,,CleanBreathe" 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Деканат на Финки, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр.16, 
Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Во тендерската документација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машинерија, 

опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Преносен компјутер за собирање и анализа на по-

датоци 
2. Кит за сензорски систем за потребите на проектот 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Да. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

23.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

17.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 23.11.2022 година во 11:00 часот, место: Де-
канат на Финки, ул. „Руѓер  Бошковиќ“ бр.16 

V.5) Дополнителни информации: Во тендерската 
документација 

V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
____________ 

  
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18989/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ Гимна-

зија „Гоце Делчев“ Куманово 
I.1.2) Адреса: ул. „Перо Чичо“ бр. 31а 
I.1.3) Град и поштенски код: Куманово - 1300 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јелена Здравковска, aдреса 

на е-пошта: elispasovska06@yahoo.com, телефон/факс: 
031/421-079 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат на горенаведената ад-
реса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Реконструкција на подни површини во Училни-

ците 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи -  

Изведување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: СОУ Гимназија Гоце Делчев Куманово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
ВО СОУ Гимназија Гоце Делчев Куманово 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
45000000-7 - Градежни работи 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  6 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 70 - 
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КРИТЕРИУМ - 30 - 1.1ПОТВРДИ  ИЗДАДЕНИ  
ОД СТРАНА НА ПРИМАТЕЛИ (ДОГОВОРНИ ОРГА-
НИ ИЛИ ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ) ЗА УСПЕШ-
НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИ  ВО КОЈА Е 
ПОТВРДЕНО ДЕКА СЕ ПОСТАВЕНИ  до 1000м2-        
5 БОДОВИ 1.2ПОТВРДИ  ИЗДАДЕНИ  ОД СТРАНА 
НА ПРИМАТЕЛИ (ДОГОВОРНИ ОРГАНИ ИЛИ ЕКО-
НОМСКИ ОПЕРАТОРИ) ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗА-
ЦИЈА НА ДОГОВОРИ  ВО КОЈА Е ПОТВРДЕНО ДЕ-
КА СЕ ПОСТАВЕНИ од 1000-3000м2-   10 БОДОВИ  - 
1.3ПОТВРДИ  ИЗДАДЕНИ  ОД СТРАНА НА ПРИМА-
ТЕЛИ (ДОГОВОРНИ ОРГАНИ ИЛИ ЕКОНОМСКИ 
ОПЕРАТОРИ) ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ДОГОВОРИ  ВО КОЈА Е ПОТВРДЕНО ДЕКА СЕ ПО-
СТАВЕНИ  над  3000м2-   15 БОДОВИ 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,  ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [15.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Да 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД образец, Лиценца Б 
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на еко-

номскиот оператор 
- Извештај за билансот на состојба издаден од над-

лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран: 

- извештај за билансот на состојба издаден од над-
лежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, 
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во 
случаи кога објавување на билансот на состојба е про-
пишано со закон во земјата каде што економскиот опе-
ратор е регистриран 

IV.2.4) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- со опис на техничкиот персонал и техничките ор-
гани кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната 
набавка, особено на оние кои се одговорни за контро-
лата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на ра-
боти, оние што ќе бидат вклучени во изведување на ра-
ботите, без оглед на тоа дали се вработени во економ-
скиот оператор или не: 

Да располага со најмалку: 1 (еден) градежен инжи-
нер со овластување Б за изведба, минимум 7 професио-
нални техничари со валиден сертификат за монтажа на 
еластични подови, минимум 1 експерт за безбедност 
при работа. 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: 

Да се достави мостра од подна површина пред отво-
рање на понуди 

IV.2.5) Стандарди 
- Стандарди за системи за квалитет: 
- валиден сертификат за исполнување на стандар-

дот за систем на квалитет  МКС  EN ISO 9001:2015 или 
еквивалентен  и  - валиден сертификат за исполнување 
на стандардот за безбедност и здравје при работа МКС 
EN ISO 45001:2018 или еквивалентен 

- Стандарди за управување со животна средина: 
- валиден сертификат за стандард за управување со жи-

вотна средина МКС EN  ISO 14001:2015 или еквивалентен. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

24.11.2022 година во 11:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2022 година во 11:00 часот, место: СОУ 
Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

 
О Г Л А С 

 ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Број на оглас: 18991/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника 

за инфективни болести и фебрилни состојби - 
Скопје 



 Стр. 60 - Бр. 240                                                                                      9 ноември 2022 
 
 

Огласи  
 

I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр. 17 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Мери Ѓорѓиевска, адреса на 

е-пошта: mgorgievska@infektivnaklinika.mk, теле-
фон/факс: 3147-390 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската доку-
ментација може да се добијат на горенаведената адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот – Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Тестови за следење на АРВ терапија 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ  У Клиника за инфективни болести и фебрил-
ни состојби Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка: Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-

ник Шифра Опис 
33696500-0 - Лабораториски реагенси 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Дел 1 Антиретровирусни тестови за апарати од 

системот М2000 REALTIME SYSTEM  или еквивален-
тно 

2. дел 2   Тестови и реагенси за апарат COBAS® 
AmpliPrep или еквивалент 

3. Дел 3 Тестови и контроли за одредување на CD4 
лимфоцити 

4. дел 4 Молекуларни тестови за HIV - Viral Load 
апликативни на GeneXpert или еквивалентнеделив дел 

II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди: Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци:  12 или 365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не. 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да. 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Да [5.00%] 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори: Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти: 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
ДРД Решение за промет на големо со лекови  и ме-

дицински средства согласно Законот за лекови и ме-
дицински средства. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

9.12.2022 година во 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

1.12.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 9.12.2022 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ У 
Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби 
Скопје 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 8.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
___________ 

  
О Г Л А С 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
 

Број на оглас: 18996/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУРЦ „Ид-

нина“ – Скопје 



9 ноември 2022  Бр. 240 - Стр. 61 
 
 

Огласи  
 

I.1.2) Адреса: ул. „2-ра Македонска бригада“ бр.3 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1010 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Весна Филиповска, адреса на 

е-пошта: pou.idnina2021@gmail.com телефон/факс: 
071/379962  

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, атав 1 алинеја б) од Зако-
нот - Образование. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Екстра лесно масло за домакинство ЕЛ-1 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ОУРЦ Иднина Скопје 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: Екстра лесно масло за домакинство ЕЛ-1 
за потребите на ОУРЦ Иднина Скопје 

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
09130000-9 - Нафта и нејзини дестилати 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдо-

бар однос помеѓу цената и квалитетот 
Критериуми Бодови 
Цена - 80 - 
КВАЛИТЕТ - 20 –  
1. Рок на испорака на стоката за 1 (еден) ден од де-

нот на добиено барање-  20 БОДА  
2. Рок на испорака на стоката за 2 (два) дена од де-

нот на добиено барање -   15 БОДА  
3. Рок на испорака на стоката за 3 (три) дена од де-

нот на добиено барање-    10 БОДА  
4. Рок на испорака на стоката за 4 (четири) дена од 

денот на добиено барање-5 БОДА  
5. Рок на испорака на стоката за 5 (пет) дена од де-

нот на добиено барање ---- 1 БОД 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 

IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран.  

- Лиценца за вршење на енергетска дејност, тргови-
ја со сурова нафта, нафтени деривати биогорива и го-
рива за транспорт издадена од Регулаторна комисија за 
енергетика на РСМ. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

24.11.2022 година во 15:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и 

во часот определен како краен рок за доставување на по-
нудите 24.11.2022 во 15:00 часот, место: ОУРЦ Иднина 

V.5) Дополнителни информации  
Комисија за јавни набавки тел.02 2621-976 
V.6) Датум на објава: 9.11.2022 г. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР/ЕВИДЕНЦИИ 
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О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 19002/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар 

за јавно здравје – Велес 
I.1.2) Адреса: ул. „Лазо Осмаков“ бр.14 
I.1.3) Град и поштенски код: Велес – 1400 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Анастасија Иванова, адреса 

на е-пошта: ivanova.anastasija@yahoo.com теле-
фон/факс: 071/533893 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: на горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство. 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Стакларија и медицинска пластика 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес, со адреса на 
ул. „Лазо Осмаков“ бр.14 Велес 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна 

опрема (со исклучок на стаклена опрема) 
II.9) Делива набавка: Да 
Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: 

Сите делови 
Дел број. Опис на делот за набавка 
1. Продолжeтоци пластични за пипетори 100 µl - 

жолти 
2. Продолжeтоци пластични за пипетори 1000 µl - 

плави 
3. Пипетори од 5 - 40µl 
4. Пипетори oд 50µl 
5. Пипетори од 100µl 
6. Пипетори од 200µl 
7. Пипетори од 1000µl 
8. Вреќи полипропиленски за автоклав 75 h 60cm 

(+/) 5 cm 
9. Пипети пластични стерилни 3 ml 
10. Пластични епрувети (10 х 75 mm) (+/-) 5 mm 
11. Шпатули дрвени за еднократнаупотреба 
12. Стерилни шприцеви од 5 ml за еднократна упот-

реба 
13. Стерилни иглиод 0,5 х 16 mm за еднократна 

употреба 
14. Стерилни шприцеви од 3 ml за еднократна упот-

реба 
15. Стерилни игли од 0,7 х 40 mm за еднократна 

употреба 
16. Стерилни брисеви,во цврста пластична епрувет-

ка – 12х150 mm (+/-) 5 mm  безмедиум  / Задилжително 
МОСТРА! 

17. Стерилни посудици од пластика за урина (волу-
мен min 60 ml) 

18. Стерилни посудици од пластика за копро со ка-
паче со навој (волумен максимум 10 ml) 

19. Пластични петриеви плочи стерилни 90 х 14.2 
mm (+/-) 5 mm 

20. Памук прочистен, избелен, обезмастен за ме-
дициска намена (во пакување од минимум 1 kg) 

21. Фластери хартиени 2,5 cm +/- 0,5 cm  (до 120 
парчиња во пакување) 

22. Предметни стакла  26 mm x 76)  (+/-) 5 mm (1 
кутија да содржи 50 предметни стакла) 

23. Покровни стакла 20 х 20 мм 
24. Ези, пластични стерилни 10 µl / Задилжително 

МОСТРА! 
25. Мерни колби 3000 ml 
26. Стерилни вакуум епрувети од матертијал: пет, 

за серум со постојан вакуум кој ќе повлече 6 ml +/-5% 
крв, обложена од внатре со активатор на коагулација, 
со капаче чиј надворешен дел е пластичен а внатреш-
ниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата. 

27. Стерилни игли за вакуум епрувети за еднократ-
на употреба со промер  0,7 х 4 mm 

28. Baby  sistem 22G - 0,7x19mm 
29. Baby  sistem  23G – 0.6x19mm 
30. Холдери 
31. Стерилни шприцеви од 20мл 
32. Стерилни игли големи 186 (1,20 + 40) 
33. Капачиња за епривети (метални)-мали со дија-

метар 12-13мм 
34. Лабораториски ракавици lateks,  нестерилни, ве-

личина – M, L, XL 
35. Стаклени чаши 250 ml 
36. Стаклени мензури 500 ml 
37. Стаклени мензури 1000 ml 
38. Лигнин 
39. Кадичка за боење препарати  / Задилжително 

МОСТРА! 
40. Електрода зa pH метар Компатибилна нa Jenway 

924005 или еквивалент 
41. Варијабилен микропипетор 20-200 µl 
42. Варијабилен микропипетор 100-1000 µl 
43. Стаклени епрувети F=15 mm, должина 10 cm 
44. Стаклени епрувети F=16 mm, должина 160 cm 
45. Дурхамови цевчиња F=0.5 cm, должина 3,5-4.0 cm 
46. Мензури А класа од 1000 мл 
47. Мензури А класа од 100 мл 
48. Чаши од 250 мл 
49. Чаши од 500 мл 
50. Ерленмаерки од 3000 мл 
51. Универзална лакмус хартија pH 1-14 
52. Рачни полиетиленски прскалки за дестилирана 

вода од 500 мл 
53. Пластични лабораториски лажички со одмерна 

тежина 2-5 гр. 
54. Метални лабораториски пинцети со обичен за-

шилен врв 
55. Метални  лабораториски пинцети со плочкаст 

врв 
56. Винклер шишиња стаклени 
57. Ketrixi za destilatorElix-PROGARD TS2 Millipore 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 29.11.2022 
се планира да заврши 29.11.2023 
Период во месеци:  12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
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III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-
ка цена 

III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Не 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве документи 
- изјава дека во последните 5 години не е изречена 

правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност. 
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

24.11.2022 година, 10:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2022 година, 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2022 

година, 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и 

во часот определен како краен рок за доставување на пону-
дите 24.11.2022  година, во 10:00 часот, место: ЈЗУ Центар 
за јавно здравје Велес, на ул. „Лазо Осмаков“ бр.14, Велес 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 9.11.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 19006/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕЛС Кратово 
I.1.2) Адреса: Плоштад Маршал Тито бб 
I.1.3) Град и поштенски код: Кратово - 1360 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Јасминка Крстевска aдреса 

на е-пошта: jasminkakrstevska@yahoo.com теле-
фон/факс: 031484202 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: На горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Органи на единиците на локалната самоуправа - 
Општи јавни услуги 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Избор на приватна агенција за вработување 
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.118.644,00 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - 

Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено 
вработување (освен услугите кои се однесуваат на до-
говорите за вработување) 

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-
ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: Општина Кратово 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
Даден во тендерска документација и спецификација 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, кон-

султантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Или се планира да започне 3.01.2023 година 
се планира да заврши 3.01.2024 година 
Период во месеци: 12 или  365 дена 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 
IV.1.5) Здружување на група економски оператори 

во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 
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IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Задолжително да биде доставен Документ за регис-

трирана дејност 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

Да поседува валидна лиценца за вршење на услуги 
за привремени вработувања 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 

24.11.2022 година во 12:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

18.11.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 24.11.2022 година во 12:00 часот, место: Оп-
штина Кратово 

V.5) Дополнителни информации 031/481-202 
V.6) Датум на објава: 9.11.2022 година. 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР / ЕВИДЕНЦИИ 
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