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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
950.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.3.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 

ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен  престој  во Република Македонија за др-
жавјаните на Руската  Федерација, до три месеци во се-
кој шестмесечен период, во периодот од 16 март 2013 
до 15 март 2014 година,  за лицата кои се опфатени во 
членот 6 од Спогодбата меѓу Владата на Република Ма-
кедонија и Владата на Руската Федерација за условите 
за заемни патувања на државјаните на Република Маке-
донија и  државјаните на Руската Федерација („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 119/2008). 

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука. 

Член 3
Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија”. 

Бр.41-1788/1 Претседател на Владата
12 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

951.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  
12.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 

ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА 
ДРЖАВЈАНИТЕ НА УКРАИНА

Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија за др-
жавјаните на Украина, до три месеци во секој шестмесе-
чен период, во периодот од 16 март 2013 до 15 март 
2014 година,  за лицата кои се опфатени во членот 8 од 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и 
Кабинетот на министрите на Украина за условите за 
взаемни патувања на граѓаните („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 77/2010). 

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”. 

Бр.41-1789/1 Претседател на Владата
12 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

952.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник  на Република Македо-
нија“ број 46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
12.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 

ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија, до три 
месеци во текот на секој шестмесечен период, за држав-
јаните на Република Казахстан, во периодот од 16 март 
2013 година до 15 март 2014 година. 

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука. 

Член 3
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-1837/1 Претседател на Владата
12 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

953.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  
12.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 

ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН

Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија, до три 
месеци во текот на секој шестмесечен период, за држав-
јаните на Република Азербејџан, во периодот од 16 
март 2013 година до 15 март 2014 година. 

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука. 

Член 3
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-1838/1 Претседател на Владата
12 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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954.
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
171/2012), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство 
и рурален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012 и 15/2013), член 
51 од Законот за тутун и тутунски производи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 24/2006, 
88/2008, 31/2010, 36/2011 и 53/2011), член 12 од Зако-
нот за вино („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.50/2010, 53/2011 и 6/2012) и член 53 од Законот 
за сточарството („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.7/2008, 116/2010 и 23/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
12.3.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2013 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2013 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 5/2013) во делот I табелата се мену-
ва и гласи:

II
Во дел II во воведната реченица износот 

„3.564.900.000,00“ се заменува со износот „1.760.000.000,00“.

III
Во дел III во воведната реченица износот 

„2.205.600.000,00“ се заменува со износот „205.600.000,00“. 

IV
Во дел IV во воведната реченица износот 

„35.000.000,00“ се заменува со износот „24.500.000,00“.

V
По делот VII се додава нов дел VII-а кој гласи:

„VII-а
Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма во из-

нос од 50.000.000,00 денари се наменети за помош за за-
губи предизвикани од природни непогоди и неповолни 
климатски настани во висина од 30 % од загубите на 
земјоделски растенија и животни, како и за штети на 
стакленици и пластеници предизвикани од неповолни 
временски настани утврдени согласно член 99 од Зако-
нот за земјоделство и рурален развој.“.

VI
Во дел VIII зборовите „мерка 7“ се заменуваат со 

зборовите „мерка 8“.

VII
Во дел IX зборовите „мерка 8“ се заменуваат со збо-

ровите „мерка 9“.
Износот „900.000.000,00“ се заменува со износот 

„4.664.900.000,00“.

VIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-1942/1 Заменик на претседателот
12 март 2013 година на Владата на Република

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

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
955.

Врз основа на член 9 од Законот за угостителска деј-
ност („Службен весник на Република Македонија” 
бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/2011 и 141/12), министерот 
за економија, донесе

                                                     
П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛО-
ВИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 1
Во Правилникот за услови за категоризација на обје-

ктите за вршење на угостителска дејност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 16/06 и 87/12)   
Прилогот I се заменува со нов прилог кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.13-1813/1
7 март 2013 година Министер,

Скопје Ваљон Сараќини, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

956.
Врз основа на член 32-а, став (4) и (8) од Законот за 

управување со отпад („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 
51/11 и 123/12), министерот за животна средина и про-
сторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА, БАРА-
ЊЕТО И РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 
ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД, НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВО-
ЛА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД

Член  1
Во Правилникот за формата и содржината на дозво-

лата, барањето и регистарот за издадени дозволи за тр-
говија со неопасен отпад, начинот и постапката за изда-
вање на дозвола, начинот на водење на евиденцијата ка-
ко и условите за начинот за вршење на дејноста тргови-
ја со неопасен отпад („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.115/07 и 55/12) во член 3 став (2) алине-
јата 6 се менува и гласи:

„ – склучен договор со правно или физичко лицe 
кое поседува дозвола за преработка, третман и/или за 
складирање на отпад“.

Член  2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од  

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 07-12303/4
27 февруари  2013 година Министер,

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

957.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на РМ 

(„Сл. весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 од Законот 
за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 
став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет 
на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006 година), Судски-
от совет на Република Македонија на редовната 148-та 
седница одржана на ден 14.3.2013 година, ја донесе 
следната

О  Д  Л  У  К  А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ 

НА ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА

За судии поротници на Основен суд Гевгелија се из-
брани: 

1. Томе Таушанов
2. Кристина Тошева

3. Маргарита Аблакова
4. Ирина Тошева
5. Бошко Софијанов.
Оваа одлука влегува во сила на 7.3.2013 година.

Бр. 07-658/13 Судски совет
14 март 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

___________
                        

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

958.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањетo на Друштвото за трговија на големо и мало, 
услуги, производство и промет со електрична енергија 
АБ СОЛАР ДОО увоз – извоз Битола, за влегување во 
сила на лиценца за производство на електрична енерги-
ја на ден 14.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-

ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за трговија на големо и 
мало, услуги, производство и промет со електрична енер-
гија АБ СОЛАР ДОО увоз – извоз Битола со седиште на 
ул. „Цар Самоил“ бр. 29, Битола за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична  енергија издаде-
на со Одлука УП1 бр. 07-2 од 5.5.2010 година („Службен 
весник на РМ“ бр. 64/10) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“.
  
УП1 Бр. 07-02/10

14 март 2013 година Претседател,
Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

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

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија на големо и мало, услуги, 

производство и промет со електрична енергија АБ СО-
ЛАР ДОО увоз – извоз Битола со седиште на ул. „Цар 
Самоил“ бр. 29, Битола

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата 
Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
14.3.2013 година
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4. Датум до кога важи лиценцата
14.3.2048 година

5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 114.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6498841

7. Единствен даночен број – 4002009513954 

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

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаични системи изградени на КП 
бр. 1024/1 и КП бр. 1024/2,  КО Суводол, Општина Де-
мир Хисар.

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

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца. 

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

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за трговија на големо и мало, услуги, производство 
и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз 
– извоз Битола (во понатамошниот текст: носител на ли-
ценцата) и неговото учество на пазарот на електрична 
енергија. 

Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со ли-
ценцата,

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците,

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција,

- да доставува до операторот на пазарот на електрич-
на енергија и до операторот на електропреносниот си-
стем податоци и информации од договорите за продаж-
ба на електрична енергија, расположливост на произ-
водниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар,

- да ги одржува во исправна и функционална состој-
ба, производните капацитети кои се вклучени во проце-
сот на производство на електрична енергија, согласно 
прописите за ваков вид на постројки.

                                                                 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи по-
датоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

3) преземени мерки: 
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при  работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година;

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

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

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

16. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

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

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

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

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика, да доста-
вува писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

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

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

Прилог 2

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на
дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на фотоволтаичен систем:  
- Фотоволтаична централа „АБ Солар 1“;

2.Локација на фотоволтаичниот систем на ди-
стрибутивната мрежа:

- На 10 кV извод Демир Хисар 1 од ТС „Демир Хи-
сар“ 35/10 kV/ kV;

3. Oпшти податоци:

- година на почеток на градба: 2011 година;
- година на завршеток на градба: 2013 година;
- година на почеток на работа: почеток 2013 година;
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 25 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е предви-
дена;

4. Податоци за опрема:
Податоци за фотоволтаични модули:
- број на фотоволтаични модули 1791 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фото-

волтаичниот модул тип: ќелии од поликристален сили-
циум REC PEAK ENERGY SERIES 245PE/250PE;     
производител: REC Германија;

номинални податоци за фотоволтаичен систем: моќ-
ност на модули 1635 x 245 W; напон 30,2 V; струја 8,1 
A и 156 x 250 W; напон 30,5 V; струја 8,2 A;

- вкупна моќност на ФВ генератор:  1635 x 245 + 
156 x 250 = 439,57 kW

Податоци за батерија:
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja
Податоци на инвертор:
- број на инвертори 36 парчиња;
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор;
тип: инвертор Fronius IG plus 150 V-3  трифазен
производител: Fronius Австрија
номинални податоци: моќност од 12,77 kW /12 kW 

DC/AC, напон AC 400 V;
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 

2317 kWh/m2  на хоризонтална површина

6. Очекувано производство на електрична енер-
гија: 615,521 MWh.

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на
дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на фотоволтаичен систем:  
-  Фотоволтаична централа „АБ Солар 2“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-
стрибутивната мрежа:

- На 10 кV  извод Демир Хисар 1 од ТС „Демир Хи-
сар“ 35/10 kV/ kV;

3. Oпшти податоци:
- година на почеток на градба: 2011 година;
- година на завршеток на градба: 2013 година;
- година на почеток на работа: почеток 2013 година;
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 25 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е предви-
дена;

4. Податоци за опрема:
Податоци за фотоволтаични модули:
- број на фотоволтаични модули 2820 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фото-

волтаичниот модул
тип: ќелии од поликристален силициум REC PEAK 

ENERGY SERIES 250PE;    
производител: REC Германија;
номинални податоци за фотоволтаичен систем: моќ-

ност на модули 2820 x 250 W; напон 30,5 V; струја 8,2 A;
- вкупна моќност на ФВ генератор:  2820 x 250 = 

705 kW
Податоци за батерија:
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- тип, производител и номинални податоци на бате-
рија: нема батериja

Податоци на инвертор:
- број на инвертори 57 парчиња;
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор;
тип: инвертор Fronius IG plus 150 V-3  трифазен
производител: Fronius Австрија
номинални податоци: моќност од 12,77 kW /12 kW 

DC/AC, напон AC 400 V;

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 
2317 kWh/m2  на хоризонтална површина

6. Очекувано производство на електрична енер-
гија: 1.019 MWh.

_________
959.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
за влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
14.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-

ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотоволтаична централа 
„Христ Солар“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-33 од 
5.9.2011 година, („Службен весник на РМ“ бр. 119/11) 
влегува во сила. 

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-33/11
14 март 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

                                                                                                                                          
Прилог 1

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги ХРИ-

СТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седи-
ште на ул. „Никола Парапунов“ бр. 3/2-1 Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата 
Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
14.3.2013 година
4. Датум до кога важи лиценцата

14.3.2048 година

5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 113.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6604200

7. Единствен даночен број – 4057010507142

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

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет.

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем „ Христ Солар“, 
со моќност од 49,44 kW, изграден на КП бр. 260/2, КО 
Бунарџик, Општина Илинден.

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

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца. 

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

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ 
ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во понатамошни-
от текст: носител на лиценцата) и неговото учество на 
пазарот на електрична енергија. 

- Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со ли-
цецата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрич-
на енергија и до операторот на електропреносниот си-
стем податоци и информации од договорите за продаж-
ба на електрична енергија, расположливост на произ-
водниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила;
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- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состој-
ба, производните капацитети кои се вклучени во проце-
сот на производство на електрична енергија, согласно 
прописите за ваков вид на постројки.

                                                                 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи по-
датоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

3) преземени мерки: 
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при  работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година;

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

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

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

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

16. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

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

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

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

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика, да доста-
вува писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

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

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

Податоци за фотоволтаична централа приклуче-
на на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на фотоволтаичен систем:  
- Фотоволтаична централа „Христ Солар“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-
стрибутивната мрежа:

- Приклучок од постоечки нисконапонски извод од 
ТС 10/0.4 kV Бунарџик 2, 250  kVА;

3. Oпшти податоци:
- година на почеток на градба: 2012 год.;
- година на завршеток на градба: 2013 год.;
- година на почеток на работа: 2013 год; 
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 25 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е предви-
дена;

4. Податоци за опрема:
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1. податоци за модулите
- број на фотоволтаични модули 206 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фото-

волтаичниот модул:REC; Кина;  моќност на модул 240 
W; напон 29,7 V; струја 8,17 A; вкупна моќност 49,44 
kW;

2. податоци на инвертор
- број на инвертори 3;
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 2 инвертори SolarEdge SE17K , моќност 17 KW 
и еден инвертор SolarEdge SE15K  моќност 15 KW

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 
4.608 kWh/m2  на хоризонтална површина;

6. Очекувано производство на електрична енер-
гија: 84.240 кWh.

__________
960.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за про-
дажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Служ-
бен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 
90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ 
ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продаж-
ната цена на природниот гас за март 2013 година, на сед-
ницата одржана на 14 март 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ МАРТ 
ОД 2013 ГОДИНА

Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на при-
родниот гас за месец март од 2013 година, се утврдува 
да изнесува 25,4503 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фактур-
на цена на природниот гас со вклучени зависни трошо-
ци) во износ од 25,1545 ден/nm3 и цена за услугата снаб-
дување на тарифните потрошувачи непосредно приклу-
чени на системот за пренос на природен гас во износ 
од  0,2958 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,2465 ден/nm3, а која се однесува за тариф-
ните потрошувачи непосредно приклучен на системот 
за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец март 2013 година во кој не е со-
држан данокот на додадена вредност изнесува 26,6968 
ден/nm3. 

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец март од 
2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
4,8054 ден/nm3.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец март од 2013 година из-
несува 31,5022 ден/nm3.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 47,4500 денари за еден САД долар, 
за месец февруари од 2013 година, согласно заклучни-
цата за купопродажба на девизи.

Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 

Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

Уп1 Бр. 08-33/13
14 март 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
___________

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

961.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 

37 став 1, алинеја 5 од Законот за радиодифузната деј-
ност („Службен весник на Република Македонија” 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 
13/12), член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за ра-
бота на Советот, (Пречистен текст), бр.01-4301/1 од 
14.8.2012 година и Мислењето на Државната комисија 
за спречување на корупцијата, бр.07-1243/2 од 26.2.2013 
година (наш бр.03-611/2 од 27.2.2013 година), а во сог-
ласност со член 13 од Упатството за формата и содржи-
ната на известувањата и барањата на радиодифузерите 
поврзани со промените во сопственичката структура и за 
видот и формата на податоците за економско-финанси-
ското работење што радиодифузерите се должни да му 
ги доставуваат на Советот за радиодифузија, бр.03-
1012/1 од 21.4.2008 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ 53/08), и Заклучокот на  Советот, бр. 
02-1085/13 од 13.3.2013 година,  на својата 13-та седница 
одржана на ден 13.3.2013 година, донесе   

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУ-
ВАЊАТА И БАРАЊАТА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 
ПОВРЗАНИ СО ПРОМЕНИТЕ ВО СОПСТВЕНИЧ-
КАТА СТРУКТУРА И ЗА ВИДОТ И ФОРМАТА НА 
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКО-
ТО РАБОТЕЊЕ ШТО РАДИОДИФУЗЕРИТЕ СЕ 
ДОЛЖНИ ДА МУ ГИ ДОСТАВУВААТ НА СОВЕ-
ТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА БР. 03-1012/1 ОД 
21.4.2008 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 53/08)

Член 1
Со ова Упатство се вршат измени и дополнувања на 

Упатството за формата и содржината на известувањата 
и барањата на радиодифузерите поврзани со промените 
во сопственичката структура и за видот и формата на 
податоците за економско-финансиското работење што 
радиодифузерите се должни да му ги доставуваат на Со-
ветот за радиодифузија, бр.03-1012/1 од 21.4.2008 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
53/08), во понатамошниот текст: Упатството.

Член 2
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Во глава IV. ВИД И ФОРМА НА ПОДАТОЦИТЕ 
ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ, во членот 11 став 2 се брише 
последната алинеја (10).

Член 3
Во глава IV. ВИД И ФОРМА НА ПОДАТОЦИТЕ 

ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ, во членот 12 се вршат следни-
те измени и дополнувања: 

- алинеја 1 се брише; 
- алинеја 2 станува алинеја 1;
- алинеја 3 се  брише;
- се додава нова алинеја (2), која гласи: 
„- Нотарски заверена изјава од управителот на ради-

одифузерот дека податоците во Образецот С/2 се точ-
ни“.

Член 4
Во глава V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ, членот 13 се 

брише.

Член 5
Во глава V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ, во членот 14, 

кој со овие измени и дополнувања станува член 13, збо-
ровите „Овој Правилник“ се менуваат со зборовите 
„Ова Упатство“.

Член 6

Во Образецот (С/2) „Податоци за економско-финан-
сиското работење во ___ година“, кој е составен дел на 
ова Упатство, во делот Т1.„Приходи“ редот 6 „Проекти 
од јавен интерес“ се брише.

Член 7
Во останатите одредби Упатството за формата и со-

држината на известувањата и барањата на радиодифузе-
рите поврзани со промените во сопственичката структу-
ра и за видот и формата на податоците за економско-фи-
нансиското работење што радиодифузерите се должни 
да му ги доставуваат на Советот за радиодифузија бр.03-
1012/1 од 21.4.2008 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ 53/08), останува неизменето.

   
Член 8

Ова Упатство за измена и дополнување на Упатство-
то за формата и содржината на известувањата и барања-
та на радиодифузерите поврзани со промените во сопс-
твеничката структура и за видот и формата на подато-
ците за економско-финансиското работење што радио-
дифузерите се должни да му ги доставуваат на Советот 
за радиодифузија бр.03-1012/1 од 21.4.2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 53/08), вле-
гува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1171/2 Совет за радиодифузија на РМ
14 март 2013 година Претседател,

Скопје д-р Зоран Трајчевски, с.р.
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