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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
764.
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 25 февруари
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување
на отпад, на движни ствари - опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат
како такви, согласно Oдлуката за расходување на основни средства број 02-1021/7 од 27.2.2015 година, Одлука за расходување на основни средства број 02-684/7
од 24.2.2016 година, Одлука за расходување на основни средства број 02-769/7 од 24.2.2017 година, Одлука
за расходување на основни средства број 02-892/4 од
27.2.2018 година и Одлука за расходување на основни
средства број 02-3028/1 од 9.10.2018 година, донесени
од Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа - Куманово.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-699/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

765.
Врз основа на член 21 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и
83/18 ), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈА ЗА
ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
изменување на Статутот на Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот, бр. 02-104/6 од 4.2.2019 година,
донесена од Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-705/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

766.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 25 февруари
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари - инфаструктурни објекти – Површинска инфраструктура – улица 2, улица 6 и улица 7
во ТИРЗ Скопје 1 и булевар А, булевар Б и улица 12 во
ТИРЗ Скопје 2 и тоа:
- Префикс СИП9, идентификатор ТИРЗ СКОПЈЕ 2
УЛИЦИ, со должина од 2361,69 м;
- Префикс СИП9, идентификатор ТИРЗ СКОПЈЕ 2
УЛИЦИ, со должина од 228,12 м;
- Префикс СИП9, идентификатор ТИРЗ СКОПЈЕ 2
УЛИЦИ, со должина од 231,46 м и
- Префикс СИП9, идентификатор ТИРЗ СКОПЈЕ 2
УЛИЦИ, со должина од 410,50 м
со вкупна должина од 3231,77 м во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-1227/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
767.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија, врз основа на член 24,
став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од
Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11,
135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15,
192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“
бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/2001, 21/2003, 19/2004,
33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009,
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и
198/18), Законот за животната средина („Службен весник
на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени
деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и
51/14), на седницата одржана на 4.3.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
64,50
66,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
61,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
49,50

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
32,847

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
28,251
29,875

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
32,505

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
31,773

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
26,546

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
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Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до
до

до

ден/лит
0,080
0,080

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

ден/лит

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

21,740

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

21,811

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,160
ден/лит

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

6,136
ден/кг

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/лит
0,030

0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 5.3.2019 го-

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

на Република Северна Македонија.
Бр. 02-363/1

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

4 март 2019 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

4 март 2019
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768.
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 член 32
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности („Службен весник на Република Македонија”
бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето УП1 бр. 1216/18 од 21.02.2019 година на Друштвото со ограничена одговорност за градежништво, трговија и услуги
Џемајлоски Мевмед ПОДГОРКА с. Подгорци Струга
ДООЕЛ, на седницата одржана на ден 22.02.2019 година донесе

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 345.01.1/18
4. Датум на издавање
22.02.2019 година
5. Датум на важење
22.02.2054 година
6. Единствен матичен број – 4224418
7. Единствен даночен број – 4026991102101

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото со ограничена одговорност за градежништво, трговија и услуги Џемајлоски Мевмед
ПОДГОРКА с. Подгорци Струга ДООЕЛ, му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОДГОРКА СОЛАР”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа
Одлука.
3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 12-144/18
22 февруари 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската
дејност производство на електрична енергија во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОДГОРКА СОЛАР”, со локација на КП 2356/2, КО Мислешево, Општина Струга.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво со ограничена одговорност за градежништво, трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОРКА с. Подгорци Струга ДООЕЛ, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Подгорци, Струга

11. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
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12. Права и обврски за носителот на лиценца
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електрична енергија, како и правата и обврските на но-

обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на

таи.

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на

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

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

лиценцата;

та година да достави годишен извештај за делокругот на

- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична
енергија, и условите определени во лиценцата;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;

своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај содржи податоци особено за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

состојба и биланс на успех, извештај за промените во

трична енергија и до операторот на електропреносниот

главнината, извештај за паричните текови, применети-

систем податоци и информации од договорите за про-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

лешки подготвени во согласност со важечката законска

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

регулатива;

мерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе

3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува 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 известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
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16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
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20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

ција на електрична енергија.

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден 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 дејности.

1. име на фотоволтаичен систем – ФЕЦ “ПОДГОРКА СОЛАР” со инсталирана моќност 294,69 kW;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,

18. Квалитет на услугата

- година на почеток на работа - 2019 година,

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем

нички 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 ква-

- 35 години.
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – ANKARA Solar AS-P72 310W345W;

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

- број на фотоволтаични модули – 893 x 330,

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:

тавува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

- Моќнoст на модул: 330 W,
- Напон на модул: 37,30 V,
- Струја на модул: 8,85 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 294,69 kW.

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

4. тип, производител и номинални податоци на инвертор; Fronius ECO 25.0
- број на инвертори - 12 x 25000 W
5. годишно сончево зрачење на таа локација –
1350kWh/m2;
6. очекувано производство на електрична енергија –
398 MWh.
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