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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3326.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА 11 ОКТОМВРИ - ЕУРОКОМПОЗИТ АД ПРИЛЕП
Се прогласува Законот за претворање на побарувањето на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 10 октомври 2019
година.
Бр. 08-5477/1
10 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ
НА ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ СО
ПОСЕБНА НАМЕНА 11 ОКТОМВРИ - ЕУРОКОМПОЗИТ АД ПРИЛЕП
Член 1
Со овој закон се уредува начинот и постапката за претворање на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп.
Член 2
Побарувања на Република Северна Македонија од Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп во смисла на овој закон се побарувања по основ придонеси за
пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување и персонален данок од плата.
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Каматите и другите споредни побарувања на главниот долг од ставот 1 на овој член се пресметуваат согласно со закон до денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Висината на главниот долг и каматите од ставовите
1 и 2 на овој член, со записник ја утврдуваат претставници на органите на државната управа или друг надлежен орган или институција која води евиденција за утврдување и наплата на јавната давачка и претставници
на друштвото.
Член 3
По утврдување на висината на главниот долг и каматите, Владата на Република Северна Македонија преку
органите на управување на друштвото предлага свикување на Собрание на акционери на кое се одлучува за зголемување на основната главнина на друштвото во висина на
побарувањето на Република Северна Македонија определено согласно со членот 2 од овој закон.
Член 4
Постапка за издавање на акции од страна на друштвото се врши по пат на приватна понуда согласно со
одредбите од Законот за хартии од вредност, освен ако
со овој закон поинаку не е уредено.
Друштвото акциите од ставот 1 на овој член ги издава по номинална вредност.
Под приватна понуда во смисла на овој закон се
подразбира понуда за запишување на хартии од вредност врз основа на претворање на побарувањата во траен влог во друштвото која е наменета за Република Северна Македонија.
При издавање на акции согласно со овој закон, во
случај кога Владата на Република Северна Македонија
се јавува како познат купувач, не се применува забраната од Законот за хартии од вредност постојаните акционери да се јават како познати купувачи.
Член 5
Владата на Република Северна Македонија ги презема акциите од новата емисија со претворање на своето побарување во траен влог во друштвото.
Претворањето на побарувањето во траен влог во
друштвото по основ на придонеси за задолжително социјално осигурување се пребива со правото на друштвото да побарува уплата на паричниот влог кој Република Северна Македонија требало да го уплати за преземените акции, кои се по износ еднакви.
Претворањето на побарувањето во траен влог во
друштвото по однос на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување се врши со уплата на долгуваниот износ на друштвото на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија од страна на Владата на Република Северна Македонија, а за уплатениот
износ Владата го презема побарувањето спрема друштвото и истото го претвора во траен влог, за што добива соодветен број на акции од новата емисија.
Сите државни органи и институции чии побарувања се претвораат во траен влог во друштвото, своите
побарувања ги пренесуваат на Владата на Република
Северна Македонија, без надоместок. За пренесувањето на побарувањата се склучуваат договори.
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Член 6
По уписот на зголемената основна главнина на
друштвото во трговскиот регистар и запишувањето на
Република Северна Македонија како сопственик на акциите во Централниот депозитар на хартии од вредност, престанува паричната обврска на друштвото по
основ на главен долг и камата, согласно со членот 2 од
овој закон.
Член 7
Во постапување по овој закон соодветно се применуваат одредбите од Законот за хартии од вредност и
Законот за трговските друштва со исклучок на одредбите од членот 322 ставови 3 и 4 од Законот за трговските друштва, доколку со овој закон поинаку не е определено.
Претворањето на побарувањата на Република Северна Македонија во траен влог во друштвото заради
приватизација на државниот капитал не може да биде
на штета на побарувањата на трети лица по било која
основа.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
PËR
SHNDËRRIMIN
E
KËRKESËS
SË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË
BAZË TË DETYRIMEVE PUBLIKE NË DEPOZITË
TË PËRHERSHME NË
SHOQËRINË
PËR
PRODHIMTARI TË PRODHIMEVE ME DEDIKIM TË
VEÇANTË 11 TETORI - EUROKOMPOZIT SHA PRILEP
Neni 1
Me këtë ligj rregullohet mënyra dhe procedura për
shndërrimin e kërkesës së Republikës së Maqedonisë së
Veriut në bazë të detyrimeve publike në depozitë të
përhershme në Shoqërinë për Prodhimtari të Prodhimeve
me Dedikim të Veçantë 11 Tetori - Eurokompozit SHA
Prilep.
Neni 2
Kërkesat e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga
Shoqëria për Prodhimtari të Prodhimeve me Dedikim të
Veçantë 11 Tetori - Eurokompozit SHA Prilep në kuptim
të këtij ligji janë kërkesa në bazë të kontributeve për
sigurim pensional dhe invalidor, sigurim shëndetësor,
kontributit plotësues profesional, kontribut për punësim
dhe tatim personal nga rroga.
Kamatat dhe kërkesat tjera dyësore të borxhit kryesor
nga paragrafi 1 i këtij neni llogariten në pajtim me ligjin
deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Lartësinë e borxhit kryesor dhe kamatave nga
paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, me procesverbal e
përcaktojnë përfaqësuesit e organeve të administratës
shtetërore ose organit ose institucionit tjetër kompetent që
mban evidencë për përcaktimin dhe arkëtimin e detyrimeve
publike dhe përfaqësuesit e shoqërisë.

Стр. 4 - Бр. 214

Neni 3
Pas përcaktimit të lartësisë së borxhit kryesor dhe
kamatave, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
nëpërmjet organeve të udhëheqjes propozon konvokim të
Kuvendit të Aksionarëve në të cilin vendoset për
zmadhimin e kryegjësë bazë të shoqërisë në lartësi të
kërkesës së Republikës së Maqedonisë së Veriut të
përcaktuar në pajtim me nenin 2 të këtij ligji.
Neni 4
Procedura për emetim të aksioneve nga ana e shoqërisë
bëhet nëpërmjet ofertës private në pajtim me dispozitat e
Ligjit për letra me vlerë, përveç nëse me këtë ligj nuk është
përcaktuar ndryshe.
Shoqëria aksionet nga paragrafi 1 i këtij neni i emeton
sipas vlerës nominale.
Me ofertë private në kuptim të këtij ligji nënkuptohet
oferta për regjistrim të letrave me vlerë në bazë të
shndërrimit të kërkesave në depozitë të përhershme në
shoqërinë që është e dedikuar për Republikën e
Maqedonisë së Veriut.
Gjatë emetimit të aksioneve në pajtim me këtë ligj, në
rast kur Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
paraqitet si blerës i njohur, nuk zbatohet ndalimi nga Ligji
për letra me vlerë që aksionarët e përhershëm të paraqiten
si blerës të njohur.
Neni 5
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i
ndërmerr aksionet nga emetimi i ri me shndërrimin e
kërkesës së vet në depozitë të përhershme në shoqëri.
Shndërrimi i kërkesës në depozitë të përhershme në
shoqëri në bazë të kontributeve për sigurim të detyreshëm
social përmbushet me të drejtën e shoqërisë që të kërkojë
pagesë të depozitës në para të cilën Republika e
Maqedonisë së Veriut duhet ta paguajë për aksionet të
marra, të cilat sipas shumës janë të barabarta.
Shndërrimi i kërkesës në depozitë të përhershme në
lidhje me kontributet për sigurim pensional dhe invalidor
kryhet me pagesë të shumës së borxhit të shoqërisë Fondit
të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së
Veriut nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut,
ndërsa për shumën e paguar Qeveria e merr kërkesën ndaj
shoqërisë dhe të njëjtën e shndërron në depozitë të
përhershme, për çfarë merr numër adekuat të aksioneve
nga emetimi i ri.
Të gjitha organet dhe institucionet shtetërore kërkesat e
të cilave shndërrohen në depozitë të përhershme në
shoqëri, kërkesat e veta i bartin në Qeverinë e Republikës
së Maqedonisë së Veriut, pa kompensim. Për bartjen e
kërkesave lidhen marrëveshje.
Neni 6
Pas regjistrimit të kryegjësë bazë të zmadhuar të
shoqërisë në regjistrin tregtar dhe regjistrimin e Republikës
së Maqedonisë së Veriut si pronar i aksioneve në
Depozitarin Qendror të Letrave me Vlerë, pushon detyrimi
në para i shoqërisë në bazë të borxhit kryesor dhe kamatës,
në pajtim me nenin 2 të këtij ligji.
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Neni 7
Në veprimin sipas këtij ligji në mënyrë adekuate
zbatohen dispozitat e Ligjit për letra me vlerë dhe Ligjit
për shoqëri tregtare me përjashtim të dispozitave të nenit
322 paragrafët 3 dhe 4 të Ligjit për shoqëri tregtare, nëse
me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe.
Shndërrimi i kërkesave të Republikës së Maqedonisë së
Veriut në depozitë të përhershme në shoqëri për shkak të
privatizimit të kapitalit shtetëror nuk mund të jetë në dëm
të kërkesave të personave të tretë në çfarëdo baze.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3327.
Врз основа на член 394 алинеја 17 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15,
55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА
ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО
Член 1
Во Правилникот за изменување на Правилникот за
формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение
за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со
туѓо моторно возило во странство („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 132/19), во член 1
зборовите: „1 септември 2019 година“ се заменуваат со
зборовите: „1 декември 2019 година“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-77983/1
4 октомври 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

16 октомври 2019

3328.
Врз основа на член 27 став 1 алинеја 3 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 161/19), министерот за
внатрешни работи, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА И НА ПОТВРДАТА ЗА ПРОБНО
ВОЗЕЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ*
Член 1
Во Правилникот за изменување на Правилникот за
формата и содржината на обрасците на сообраќајната
дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање (*) („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 132/19), во
член 1 зборовите: „1 септември 2019 година“ се заменуваат со зборовите: „1 декември 2019 година“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-77984/1
Министер
4 октомври 2019 година
за внатрешни работи,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
3329.
Врз основа на член 206 став (2) од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15 , 5/16, 127/16, 142/16,
190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ 108/19), министерот за внатрешни работи
во согласност со министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА
ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ,
НАЧИНОТ НА НИВНО УТВРДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И
ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ СО СТАТУС НА ОВЛАСТЕНИ
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ И НА РАБОТНИЦИТЕ СО СТАТУС НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ КАКО И НАЧИНОТ НА
РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА
Член 1
Во Правилникот за здравствените и психофизичките
способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова
работен однос во Министерството за внатрешни работи,
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начинот на нивно утврдување, начинот на контрола на
здравствените и психофизичките способности на работниците со статус на овластени службени лица за вршење
стручни работи и на работниците со статус на овластени
службени лица за безбедност и контраразузнавање како и
начинот на работа на здравствената комисија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 98/15), во насловот
на Правилникот по зборовите: „СТРУЧНИ РАБОТИ“ се
става запирка, а зборовите: „И НА РАБОТНИЦИТЕ СО
СТАТУС НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ“ се бришат.
Член 2
Во членот 1 зборовите „и на работниците со статус на овластени службени лица за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: овластени
службени лица за безбедност и контраразузнавање)“
се бришат.
Член 3
Членот 2 се менува и гласи:
„Лице кое заснова работен однос во Министерството, во смисла на овој правилник е овластено службено лице за вршење стручни работи.“.
Член 4
Членот 3 се брише.
Член 5
Во насловот на точката IV. НАЧИН НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ
СПОСОБНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ
ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ, зборовите: „И НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ“ се бришат.
Член 6
Во член 8 во ставот 1 зборовите: „и овластените
службени лица за безбедност и контраразузнавање“ се
бришат.
Член 7
Прилозите број 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози број 1 и 2 кои сe дадени во прилог и се составен дел
на овој правилник.
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 17-7207/1
4 октомври 2019 година
Скопје

Бр. 13.1.1-75990/1
30 септември 2019 година
Скопје

Министер
за здравство,
доц.д-р Венко Филипче, с.р.

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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16 октомври 2019
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
3330.
Врз основа на член 23 став (14) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за
правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО
ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на постапување по барањето за секундарна правна помош.
Член 2
(1) Барањето за секундарна правна помош (во натамошниот текст: барањето) заедно со изјавата за финансиската состојба се поднесува, од страна на барателот
до подрачното одделение на Министерството за правда
(во понатамошниот текст: министерство), кое се наоѓа
на подрачје на кое барателот има живеалиште или
престојувалиште.
(2) Кон барањето за секундарна правна помош се
доставуваат и копии од документите што ги потврдуваат податоците наведени во барањето за секундарна
правна помош, како и копии од документи кои од страна на овластеното службено лице не може да се прибават по службена должност.
(3) Доколку на подрачјето на кое барателот има живеалиште или престојувалиште подрачното одделение
во својот состав нема овластено службено лице, барањето се поднесува до најблиското подрачно одделение
кое во својот состав има овластено службено лице.
Член 3
(1) Барањето по приемот, а најдоцна наредниот ден
од приемот, се заведува во Уписникот за секундарна
правна помош, му се определува број и се распоредува
во работа.
(2) Барањата се земат во работа хронолошки според
датумот на нивниот прием, почитувајќи го начелото на
итност, барањата кои се поднесени во итна постапка
имаат приоритет.
Член 4
(1) Доколу од страна на овластеното службено лице
се утврди дека се потребни дополнителни податоци,
може да побара од барателот да му достави и дополнителни податоци, согласно закон.
(2) Доколку барателот не ги достави бараните податоци согласно законски утврдениот рок, овластеното
службено лице ќе го извести барателот дека барањето
му е одбиено.
Член 5
(1) Од страна на овластеното службено лице се
врши проверка на податоците дадени во писмената изјава за финансиската состојба на барателот и членовите
на неговото семејство преку прибирање на податоци од
надлежните органи кои располагаат со податоци за
приходот и имотот на физичките лица.
(2) Доколку надлежните органи не ги достават бараните податоци согласно законски утврдените рокови,
од страна на овластеното службено лице, наредниот
ден од денот на истекот на законски утврдениот рок се
поднесува писмена ургенција (потсетување) до надлежниот орган.
Член 6
Овластеното службено лице ги разгледува податоците
и доказите доставени со барањето и податоците и доказите прибавени од надлежните органи кои располагаат со
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податоци за приходот и имотот на барателот, односно цени дали се исполнети условите за остварување на правото
на секундарна правна помош, согласно закон.
Член 7
(1)Доколку овластеното службено лице го извести
барателот дека неговото барање за секундарна правна
помош е одбиено, истиот може да поднесе приговор до
подрачното оделение на министерството чие овластено
службено лице го донело известувањето во законски
утврдениот рок.
(2) Доколку од страна на барателот се поднесе приговор против известувањето со кое се одбива барањето за
секундарна правна помош, овластеното службено лице
веднаш, а најдоцна наредниот ден, приговорот заедно со
списите на предметот ги доставува до одделение за бесплатна правна помош во Сектор за бесплатна правна помош и политички систем при министерството.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4274/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3331.
Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ 152/19), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА
ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА
НА ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА
Член 1
Во Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
124/11, 80/13, 72/14, 88/15, 35/16, 59/16, 178/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 77/19) по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:
„Член 3-а
Прифатливи трошоци за поддршка на активен женски член во земјоделско домаќинство се следните:
а) набавка на опрема за преработка и/или доработка
на примарни земјоделски производи и
б) набавка на услуги за спроведување на деловниот
план на инвестицијата.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.02-10217/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3332.
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 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 22 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и
Мазут (М-1), УП1 бр.11-59/19 од 25 септември 2019 година, на Друштвото за производство, промет и услуги
СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 10 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) И МАЗУТ (М-1)
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со
Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и
Мазут (М-1) на Друштвото за производство, промет и
услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија со Одлука
УП1 Бр. 11-95/11 од 15.02.2012 година, изменета со
Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 5.3.2014 година, изменета
со Одлука УП1 бр. 11-95-11 од 21.7.2017 година, изменета со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 18.04.2018 година,
изменета со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 21.1.2019 година и изменета со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 15 март
2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/12, 46/14, 99/17, 73/18, 17/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 58/19),
се менува по барање на носителот поради зголемување
на резервоарските капацитети со кои ја вршат дејноста
и поради тоа:
- во Прилог 1, точка 10, став 1 по зборовите „сопственост на МАКСТИЛ АД Скопје“ се додава:
„и еден резервоар со волумен од 5378 м³ за складирање на Еуродизел БС на локација 16та Македонска
бригада бр.18 Скопје, КП 2204, Имотен лист 44265, КО
Гази Баба, сопственост на Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво Скопје“.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Република
Северна Македонија и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Бр. 11-59/19
10 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3333.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и
член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), а
постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-74/19 од 26 септември
2019 година на Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп, Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 9 октомври 2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност
производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала ФЕЦ “ВИТАМИНКА 1“ на Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп, издадена
со Одлука на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија УП1
бр.12-74/19 од 19 септември 2019 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 194/19)
ПРЕСТАНУВА по барање на носителот.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-74/19
9 октомври 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3334.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија, УП1 бр. 12-103/19 од 25 септември 2019 година на Друштвото за производство и трговија на големо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 10 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија на големо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово му
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕГРАЛ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
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3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-103/19
10 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство и трговија на големо и
мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово со седиште на ул. Љубо Божиновски - Пиш бр. 131/2 Тетово, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 10 октомври
2019 година
4. Датум на важење на лиценцата: 10 октомври
2054 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-391-2019
6. Единствен матичен број: 4185072
7. Единствен даночен број: 4028990102801
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕГРАЛ” со локација на објект на КП 2208/20, КО Маџари, општина Гази
Баба, Скопје.
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕГРАЛ”, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е
составен дел на оваа лиценца.
10. 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 квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите 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 правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај 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 деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) 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 година за:
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- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето 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 однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите 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 деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува 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 енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
15. Менување, продолжување, пренос, престанување, 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 обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
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Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
„ИНТЕГРАЛ“,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 31,17 kW,
3. општи податоци:
- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2019 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
4. податоци за опрема:
- број на фотонапонски панели: 78
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL
GROUP PiK265P(60)
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 265 WP
- број на фотонапонски панели: 42
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL
GROUP PiK250P(60)
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 250 WP
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONIUS SYMO 10.0 TL3 - 3 парчиња, 15 000 Wp
5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.660
kWh/m2
6. очекувано производство на електрична енергија:
41.800 kWh
__________
3335.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање
на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија, УП1
бр.12-104/19 од 26 септември 2019 година на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на енергија ЦММ
ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје
му се издава лиценца за пробна работа за вршење на
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енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф. бр.
407“.
2. Лиценцата за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е
утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа
Oдлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-104/19
9 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за
пробна работа
Друштво за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Фјодор Достоевски бр. 72, Скопје-Карпош, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 9 октомври 2019 година
4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 9 јули 2020 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-388-2019
6. Единствен матичен број: 6755348
7. Единствен даночен број: 4007012512197
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Пена со реф.бр. 407“ со податоци наведени во Прилог
2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со
реф.бр. 407“ во општина Тетово.
10. 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 квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите 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 правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
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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11. Обврска за доставување на Годишен извештај 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 деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) 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 година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето 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 однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите 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 деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
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14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
15. Менување, продолжување, пренос, престанување, 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 обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Пена со
реф.бр. 407“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
1500 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2016 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4. податоци за опрема:
- Број на производни единици: 2 (две)
- Проценет животен век на агрегат: 40 години
- Податоци за турбините:
- Тип: Францис хоризонтална
- Производител: Фероинвест ДОО, Скопје
- Нето пад: 48,9 m
- Номинален проток: 1,83 m3/s
- Број на вртежи: 750 min-1
- Номинална моќност: 798,9 kW
- Податоци за генератори:
- Тип: трофазен синхрон со воздушно ладење
- Производител: Marelli Motori, Италија
- Номинален напон: 0,4 kV
- Фрекфенција: 50 Hz
- Број на вртежи: 750 min-1
- Номинална привидна моќност: 900 kVA
- cosφ: 0,8
- ниво на заштита: IP23
- класа на изолација: F
Податоци за трансформаторот:
- Тип: трофазен маслен
- Преносен однос: 0,4/10(20) kV/kV
- Фрекфенција: 50 Hz
- Моќност: 1800 kVA
- Напон на краток спој: 6%
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3336.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 9
октомври 2019 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ

Член 1
Во Правилник за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19) во
член 7 став (2) по точката 2) се додава нова точка:
“2а) Овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации, од Прилог 7 од овој Правилник,”

Член 2
Во член 45 став (5) зборот “три” се заменува со зборот “неколку”.

Член 3
Во член 47 став (5) зборот “три” се заменува со зборот “неколку”.

Член 4
(1) Во Прилог 1 Техничка и дополнителна документација, во точка 1. Пренос на електрична енергија, во
точка 3. Дистрибуција на електрична енергија, во точка 4. Пренос на природен гас и во точка 6. Дистрибуција
на природен гас, по алинеја 1) се додава алинеја:
“1а) за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,”
(2) Во точка 8. Дистрибуција на топлинска енергија, алинеја 3) се менува и гласи:
“3) за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,”
(3) Во точка 12. Лиценца за пробна работа за Производство на електрична енергија/ Регулирано производство на топлинска енергија/ Производство на топлинска енергија/ Комбинирано произвотство на електрична
и топлинска енергија, алинеја 3) се брише.
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Бр. 01-3193/1
9 октомври 2019 година
Скопје
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Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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