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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
468.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА „АЛТЕА“ ВО БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА
1. За учество во мировната операција на Европската
Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина се испраќа 1
(еден) припадник на Армијата на Република Северна
Македонија (во натамошниот текст: Армијата), на позиција на штабен офицер во Команда на ЕУФОР „АЛТЕА“, за период од 6 (шест) месеци, сметано од јуни
2020 година до декември 2020 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадникот на Армијата за учество во мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадникот
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1081/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

469.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА
„ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА
РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН
1. За учество во мировната операција „Одлучна
поддршка“ во Исламската Република Авганистан се испраќаат 38 (триесет и осум) припадници на Армијата
на Република Северна Македонија (во натамошниот
текст: Армијата) и тоа:
- 25 (дваесет и пет) припадници на Армијата, во
Единицата за заштита на силите на Главната оперативна команда во Кабул, за период од 6 (шест) месеци,
сметано од јуни 2020 година до декември 2020 година
и
- 13 (тринаесет) штабни старешини на Армијата, во
Командата за обука, советување и асистирање во Кабул, за период од 6 (шест) месеци сметано од јуни 2020
година до декември 2020 година.
2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци
на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на мировната операција, ги обезбедува
Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт,
сместување и исхрана ги обезбедуваат партнерските
земји.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1082/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

470.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА
„ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА
РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН
1. За учество во мировната операција „Одлучна
поддршка“ во Исламската Република Авганистан се испраќа 1 (еден) припадник на Армијата на Република
Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), на позиција виш советник во структурата на
Главната Команда на мисијата во Кабул, за период од 6
(шест) месеци, сметано од јуни 2020 година до декември 2020 година.
2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци
на плати на припадникот на Армијата за време на извршувањето на мировната операција, ги обезбедува
Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт,
сместување и исхрана ги обезбедуваат партнерските
земји.
3. Подготовките и организацијата на припадникот
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1083/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

471.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија" број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „ЕUTM RCA“ ВО ЦЕНТРАЛНО
АФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА
1. За учество во мировната операција на Европската
Унија „ЕUTM RCA", во Централно Африканската Република се испраќаат 2 (два) штабни старешини припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), за период од 6
(шест) месеци, сметано од јули 2020 година до јануари
2021 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1084/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

472.
Врз основа на членoт 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
„УНИФИЛ“ ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН
1. За учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Командата на здружени наменски сили на Армијата на Република Италија - Сектор „ЗАПАД" во Република Либан,
се испраќаат 2 (два) штабни офицери на Армијата на
Република Северна Македонија (во натамошниот
текст: Армијата), сметано од мај 2020 до ноември 2020
година.
2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци
на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на мировната операција, ги обезбедува
Министерството за одбрана, а трошоците за стратегиски транспорт, сместување, исхрана и примарна медицинска заштита ги обезбедува Република Италија.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата за учество во мировната операција ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1085/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

473.
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот
за државните награди, („Службен весник на Република
Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собранието
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда „Гоце Делчев“ и тоа:
а) претседателот
Академик, Владо Камбовски и
б) членовите:
1) проф. д-р Елена Јованова Грујоска;
2) Линдита Ќазими;
3) проф. д-р Александар Климовски;
4) проф. д-р Ѓорѓи Манчески;
5) проф. д-р Грозде Алексовски;
6) проф. д-р Магдалена Пренџова;
7) проф. д-р Василка П. Треневска;
8) проф. д-р Халит Ибраими;
9) проф. д-р Ненад Новковски;
10) проф. д-р Соња Апостолска;
11) проф. д-р Елизабета Ангелова и
12) проф. д-р Насир Беџети.
II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Гоце Делчев" се именуваат:
а) за претседател
Академик Љупчо Коцарев, МАНУ - Скопје и
б) за членови:
1) проф. д-р Елена Јованова Грујоска, директор на
Институтот за македонски јазик, Скопје;
2) проф. д-р Мишо Докмановиќ, Правен факултет,
Скопје;
3) проф. д-р Марина Митревска, Филозофски факултет, Скопје;
4) проф. д-р Метуш Сулејмани, ДУТ, Тетово;
5) проф. д-р Радмил Поленаковиќ, Машински факултет, Скопје;
6) проф. д-р Ицко Ѓорговски, Природно - математички факултет, Скопје;

7) проф. д-р Анита Грозданов, Технолошко - металуршки факултет, Скопје;
8) проф. д-р Бешким Зибери, Природно - математички факултет, ДУТ, Тетово;
9) проф. д-р Александар Димовски, Фармацевтски
факултет, Скопје;
10) проф. д-р Мишо Христовски, Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје;
11) проф. д-р Дијана Никодијевиќ, Медицински факултет, Скопје и
12) проф. д-р Едита Алили, Медицински факултет,
ДУТ, Тетово.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1086/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

474.
Врз основа на членoт 4 став (3) од Законот за
државната ревизија („Службен весник на Република
Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15,
27/16 и 83/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН
РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
1. За заменик на главниот државен ревизор на
Државниот завод за ревизија се избира Орхан Адеми,
дипломиран економист од Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1087/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

475.
Врз основа на членот 6 алинеја 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“
број 150/2007 и 100/11), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
I. За член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија се избира
- Арбер Исаку, дипломиран правник од Тетово.
II. Мандатот на избраниот член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија
под точка I. на оваа одлука, почнува да тече од 1 мај
2020 година.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1088/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

476.
Врз основа на членот 154 став (3) алинеја 1 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/19 и 275/19),
Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО
I. За член на Државниот совет за превенција на детско престапништво се избира
- Валентина Димовска, адвокат од Скопје, преставник од Адвокатската комора на Република Северна Македонија.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1090/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
477.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12, 43/14 и 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ
ДОМ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваa одлука на Државниот студентски дом
„Скопје“ - Скопје од задолжителните резерви на нафта
и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест,
80.000 литри Екстра лесно масло ЕЛ-1 потребно за
непречено работење на Државниот студентски дом
„Скопје“ - Скопје.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат
на товар на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-625/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
478.
Врз основа на член 2 став 3 и член 10 од Законот за
плата и другите надоместоци на избрани и именувани
лица во Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007,
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012,
145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018) Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 28 јануари 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите
кои ги именува Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007,
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008,
137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009,
39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011,
70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014,
99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015,
19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018,
108/2018, 209/2018 и 234/2018 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019,
147/2019, 262/2019 и 278/2019), во табелата:
1. По алинејата „Биро за застапување на Република
Македонија пред Европскиот суд за човекови права3,2“се додава нова алинеја која гласи:
- „директор на Инспекторатот за употреба на јазиците – 2,9 “
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува од 28 декември 2019 година.
Бр. 20 – 1000/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

479.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,
190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на Општина Штип се дава право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија, на ГП бр.16.18.4.1, кое

претставува: дел од КП.бр. 10371, КО Штип 4, со површина од 1571 м2, градежно неизградено земјиште, дел
од КП.бр.9748, КО Штип 4, со површина од 176 м2,
градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр.9748,
КО Штип 4, со површина од
20 м2, градежно неизградено земјиште и дел од КП.бр.9759, КО Штип 4, со
површина од 568 м2, градежно неизградено земјиште,
запишани во Имотен лист бр.100050 односно со вкупна
површина од 2335м2 согласно Извод од Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни
парцели ГП.16.18.4.1 и ГП.16.18.4.2 со намена Д3,
бр.18-264/2 од 16.01.2020 година, заверен со Потврда
за заверка на општина Штип бр.18-223/3 од 15.01.2020
година, за изградба на објект со намена Д3-спорт и рекреација.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1149/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

480.
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008,
139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015,
129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015, 30/2016 и
83/2018), Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, предложени од корисниците на технолошките
индустриски развојни зони, поради истек на мандатот
се разрешуваат:
- Владо Савевски
- Мирјана Ранчанов и
- Светислав Смилков.
2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, предложени
од корисниците на технолошките индустриски развојни зони се именуваат:

Стр. 8 - Бр. 26

5 февруари 2020

- Надица Младеновска-Крцкоска
- Сузана Клачевска и
- Марко Морхард.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 40/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

481.
Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република
Македонија” бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003,
81/2008, 158/2010, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010,
43/2014 15/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА
ДЕПОЗИТИ
1. Ивана Станковиќ се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на
депозити.
2. За член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се именува Магдалена Симоновска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 98/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

482.
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015,
30/2016, 178/2016, 64/2018, 20/2019 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ 124/2019), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ
„НИКОЛА КАРЕВ“ - ОХРИД
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на Државниот студентски
дом „Никола Карев“ - Охрид, се разрешуваат:
- Марко Јовчевски
- Изабела Пиперкоска
- Дарко Велјаноски.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на Државниот студентски дом „Никола
Карев“ - Охрид, се именуваат:
- Марко Јовчевски
- Атина Маркоска
- Димитар Николовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 103/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

483.
Врз основа на член 34 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011,
24/2013, 137/2013, 41/2014 и 145/2015 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 275/2019) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУКА
1. Aдријана Исахи Палоши се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Центарот за стручно
образование и обука, поради постоење состојба на судир на интереси.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 187/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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484.
Врз основа на член 102 став 1 точка 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013,
39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
101/2019, 153/2019, 180/2019 и 275/2019) и член 36 став
6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА НЕФРОЛОГИЈА-СКОПЈЕ
1. Даница Поповиќ-Миневска се разрешува од
должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија-Скопје, поради постоење состојба на судир на интереси.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 248/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

485.
Врз основа на член 10 и член 11 од Законот за
Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016,
35/2018, 83/2018 и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари
2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
1. За заменик-директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии,
за период од четири години се именува Ремзи Абдулахи, досегашен вршител на должноста заменик-директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 998/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

486.
Врз основа на член 38 од Законот за образование на
возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014,
144/2014, 146/2015, 30/2016 и 64/2018) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
1. Мевљане Зулфиќари се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавната установа Центар
за образование на возрасните, поради постоење состојба на судир на интереси.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 1001/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

487.
Врз основа на член 17-а став 2 алинеја 2 и член 47
став 2 од Законот за организација и работа на органите
на државната управа („Службен весник на Република
Македонија “ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и
51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија “ бр.96/2019 и 110/2019) а во врска со член 6
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.96/2019), член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Во Решението за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, бр.
24-3168/1 од 13 март 2018 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.49/2019), се врши измена
така што во точка 1 од решението зборовите: „орган во
состав на Министерството за култура“ се заменуваат со
зборовите: „орган во состав на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 1002/1
28 јануари 2020 година
Скопје

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА
2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2020 година („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.277/19), во делот II, во табелата, во точка 1 износот „15.600.000,00“ се заменува со
износот „12.675.000,00“.
Во „Вкупно“ износот „15.600.000,00 “ се заменува
со износот „12.675.000,00“.
II
Во делот III во ставот 1 во воведната реченица износот „15.600.000,00“ се заменува со износот
„12.675.000,00“.
Табелата се менува и гласи:

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

488.
Врз основа на член 13 од Законот за основање на
јавно претпријатие македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998,
98/2000 и 48/2009 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.143/2019 и 152/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 28 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА СКОПЈЕ
1. Даниела Велковска се именува за член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 1005/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

489.
Врз основа на член 96 од Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09,
24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15,
44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

Ставот 2 се менува и гласи:
„Пошумување на голини и ерозивни земјишта со
садници од точка 1 од табелата ќе се врши првенствено на локации со поголеми површини и кои се во состав или во непосредна близина на постоечките шуми.“
Ставот 5 се менува и гласи:
„Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници од точка 3 од табелата, ќе се
врши со превентивна заштита на шумите и шумските
култури од потенцијални штетници кои можат да загрозат поголеми шумски простори, организирана преку
Извештајно дијагнозно прогнозната служба (ИДП
служба) за шумите во Република Северна Македонија.
Шумарскиот факултет-Скопје до Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, како извршител на работите, ќе достави Извештај за здравствената состојба на шумите во Република Северна
Македонија за 2020 година, со предлог мерки.“
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III
Во делот IV ставот 2 се менува и гласи:
„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на извршителите на работите од точка 3
од табелата, за вршење на теренски увиди на локалитети на цела територија на Република Северна Македонија за следење на здравствената состојба на шумите и
шумските култури од болести и штетници, ќе им исплати аванс во висина од 30% од утврдената сума по
потпишување на договорите. “
IV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1191/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
490.
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.265/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА
ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА
I
(1) Со оваа програма ќе се реализираат активности
за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска
дејност.
(2) Средствата за реализација на оваа програма се
утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19), раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3 - Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјоделство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во
износ од 10.000.000,00 денари.
II
Средствата од дел I на оваа програма во износ од
10.000.000,00 денари ќе се користат за реализација на
активности за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот
до обработливи површини во подрачја на интензивна
земјоделска дејност.
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III
Корисници на средствата од дел II на оваа програма се центрите за развој на планските региони на
територијата на Република Северна Македонија, регистрирани согласно Законот за рамномерен регионален развој.
IV
(1) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство ќе објави Јавен повик за доставување
на предлог-проекти во областа на земјоделството и руралниот развој кои ќе ја подобрат руралната инфраструктура, а на кој ќе можат да се поднесуваат барања
за финансирање најдоцна до 25 февруари 2020 година.
(2) Максималниот износ на поддршката по корисник е 2.000.000,00 денари од вредноста на прифатливите трошоци на проектот.
(3) Прифатливи трошоци се трошоците за изведба и
надзор за проекти кои ќе имаат за цел подобрување на
патната инфраструктура во подрачјата со земјоделска
дејност и обработливи површини.
(4) Предлог-проектите се прифаќаат додека не се
исцрпат целосно средствата од програмата.
(5) Еден корисник може да поднесе само едно барање за користење на средства од оваа програма.
(6) За учество по јавниот повик барателот треба да
поднесе до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство:
- Барање за финансирање на проекти кои се опфатени со оваа програма;
- Предлог-проект со детална анализа, при што доколку има повеќе предлог-проекти тие треба да се означат со редослед за приоритет на финансирање;
- Финансиски план и рок на имплементација на
проектот, и
- Тековна состојба на барателот од Централен Регистар на Република Северна Македонија.
(7) Барањето за финансирање на проекти од областа
на земјоделството и руралниот развој може да се обезбеди преку интернет страницата на Министерство за
земјоделство
шумарство
и
водостопанство:
www.mzsv.gov.mk
(8) Целокупната документација од ставот (6) на
овој дел се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на
барателот.
(9) Формата и содржината на Барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој се дадени во Прилог кој е составен дел на
оваа програма.
V
(1) За спроведување на Јавниот повик за доставување на предлог-проекти од областа на земјоделството и
руралниот развој, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија, која ќе биде
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составена од три члена и нивни заменици од редот на
вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(2) Изборот на корисници ќе се реализира врз основа на следните критериуми за бодирање на доставените
проекти и тоа:
- Учество на планскиот регион во креирањето на
вкупната бруто-додадена вредност во земјоделството
на Република Северна Македонија, согласно последните статистички податоци на Регионални сметки во земјоделството на Државниот завод за статистика ќе се бодира на следниот начин:
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(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат утврдени во Листата
на баратели.
(5) По извршениот избор на баратели кои ќе бидат
финансирани од оваа програма, истите ќе бидат известени по писмен пат за денот на потпишување на Договор за финансирање кој ќе се склучи помеѓу корисникот на средствата и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(6) Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство однапред целосно ќе ги исплати
одобрените средства согласно договорот за финансирање.

- Реализацијата на проектот да врзува што поголема
земјоделска површина изразена во хектари (ha) ќе се
бодира на следниот начин:

- Процент на учество во државната помош за рамномерен регионален развој на планскиот регион, согласно податоците од Одлуката за класификација на
планските региони според степенот на развиеноста за
период од 2018 до 2023 година („Службен весник на
Република Македонија“ 234/18) ќе се бодира на следниот начин:

(7) Избраните корисници на средства (центрите за
развој на планските региони) треба да започнат постапка за јавна набавка за избор на најповолен изведувач
на работите предвидени во проектот и надзор над истиот.
(8) Корисниците на средства со изведбата истовремено треба да изберат и најповолен понудувач за надзор над работите.
(9) Одобрените проекти треба да се реализираат од
корисниците во рок од 12 месеци од денот на потпишување на Договорот за финансирање.
(10) Корисниците на средствата на крајот на имплементацијата на проектот треба да поднесат комплетен
финансиски и наративен извештај, најдоцна 15 дена по
крајниот рок за имплементација на проектот. Доколку
корисниците на средствата не постапат согласно Договорот за финансирање, добиените средства ги враќаат
во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на начин утврден со Договорот
за финансирање.
VI
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, заклучно со 31.12.2021 година ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на
оваа програма.

(3) Комисијата од став (1) на овој дел по пристигнувањето на сите барања доставени за времетраење на
Јавниот повик, со записник ќе го утврдат точниот број
на пристигнати барања и ќе изготви Листа на баратели
кои имаат уредна и комплетна документација. По извршената евалуација на пристигнатите предлог-проекти Комисијата ќе изготви Записник за евалуација, рангирање и избор и извештај за избор на одобрени проекти, согласно критериумите од став (2) на овој дел.

VII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1217/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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491.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за
земјоделство и рурален 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 „Служ бен
весник на Република Северна Македонија” бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2020 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 278/19 и 13/20) во делот II став (2) табелата се менува и гласи:
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II
Во делот IX во ставот (9) износот „360.000.000“ се
заменува со износот „335.000.000“.
III
Во делот XXI во ставот (2) износот „15.000.000“ се
заменува со износот „17.500.000“.
IV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија".
Бр. 44-1231/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

492.
Врз основа на член 7 став (5) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15,
193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА
ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во програмата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19) делот II се менува и гласи:
„За извршување на активностите од дел I на оваа
програма, предвидени се средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 14001
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски
средства, во износ од 5.325.000,00 денари.
Дел од средствата од ставот 1 на овој дел во износ
од 1.200.000,00 денари ќе се користи за следните работи/мерки:

Дел од средствата од став 1 од овој дел во износ од
4.125.000,00 денари ќе се искористи за исплата на заостанати обврски кон Јавното претпријатие за управување и
заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1237/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
493.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА
НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И
НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ
НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО
ОД РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по
потекло од Република Словачка („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 17/20), во членот 1
ставот (1) се менува и гласи:
“(1) Со ова решение заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се
забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во
Република Словачка:
- Нитра/Nitra,
- Кадца/Cadca,
- Трнава/Trnava и
- Приевидза/Prievidza.“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-221/2
31 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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494.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА
НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И
НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна
Македонија по потекло од Република Унгарија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
17/20), во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:
“(1) Со ова решение заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се
забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во
Република Унгарија:
- Комаром-Естергом/Komarom-Esztergom и
- Хајду-Бихар/Hajdu-Bihar.“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА
И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА
ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо
патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
183/14, 200/14, 17/15, 35/15, 123/15, 126/15, 132/15,
224/15 и 49/16).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-382/1
31 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
496.
Врз основа на член 71 став (2) од Законот за безбедност на храната (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Г О Д И ШЕ Н П Л А Н
ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕНИ
СУПСТАНЦИИ КАЈ ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ЗА 2020 ГОДИНА

Бр. 02-222/2
31 јануари 2020 година
Скопје

Член 1
Со овoј план се утврдува мониторинг на резидуи и
недозволени супстанции кај живи животни, производи
и суровини од животинско потекло за 2020 година.

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
495.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Член 2
Начинот на вршење на мониторинг на присуство на
резидуи и контаминенти во живи животни и храна од
животинско потекло се врши во согласност со Глава II
од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг
и контрола на присуството на резидуи и контаминенти
во живите животни и храната од животинско потекло,
начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозво-
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лени супстанции и мерките кои се преземаат во случај
на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции (*1).
Начинот на вршење на постапките за мониторинг
на резидуи и недозволени супстанции се врши во согласност со Глава III од Правилникот за начинот на
вршење на мониторинг и контрола на присуството на
резидуи и контаминенти во живите животни и храната
од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките
кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен
наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции (*1).

изводство, увоз, поседување, продажба, снабдување
и/или употреба на одредени видови ветеринарно - медицински препарати и член 26 став 2 од Правилникот
за општите барања за безбедност на храната.
При спроведувањето на овој план, максимално дозволените нивоа на одредени супстанции (пестициди,
микотоксини, тешки метали и други контаминенти)
кои се дозволени да се детектираат во земените примероци се дадени во Правилникот за општите барања за
безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*3) и Правилникот за
општите барања за безбедност на храната во однос на
максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната (*4).

Член 3
Селекцијата на фармаколошки активни супстанции
кои ќе бидат вклучени во овој план, се врши согласно:
- Прилог I од Правилникот за начинот на вршење
на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и
контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните
контроли и постапките за мониторинг и контрола на
резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се
преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод
на присуство на резидуи и недозволени супстанции
(*1);
- Листата на фармаколошки супстанции одобрени
за употреба во ветеринарната медицина (*2);
- Списокот на ветеринарно - медицински препарати
за кои е дадено решение за одобрение за ставање во
промет;
- Решението за забрана за производство, увоз, поседување, продажба, снабдување и/или употреба на одредени видови ветеринарно - медицински препарати;
- Правилникот за општите барања за безбедност на
храната;
- Правилникот за општите барања за безбедност на
храната во однос на максималните нивоа на одделни
контаминенти (*3);
- Правилникот за општите барања за безбедност на
храната во однос на максимално дозволените нивоа на
резидуи од пестициди во или врз храната (*4) и
- Правилникот за условите за ставање во промет на
медицирана храна за животни, формата и содржината
на ветеринарниот рецепт за медицирана храна за животни и начинот на негово издавање (*5).

Член 5
Овој план се спроведува во текот на целата година
од страна на официјалните ветеринари во секоја подрачна единица на месечно ниво преку доставување на
работен налог за земање на мостри предвидени со овој
план во однос на бројот на примероци и видот на испитувања кои се предвидени со овој план. Мострирањето
се врши во променливи интервали распоредени во текот на целата година во фарми, кланици, млекарници,
објекти за преработка на риба и центри за собирање и
пакување на јајца. Земајќи го во предвид сезонското
колење на овци и јагниња, сезонското производство на
овчо и козјо млеко, сезонскиот период на производство
на мед и сезоната на дозволен лов во однос на мострирањето на дивеч, истото се врши во согласност со неговиот сезонски карактер на производство.

Член 4
Храната од животинско потекло не се употребува
доколку се детектираат супстанциите кои се забранети
за производство, увоз, поседување, продажба, снабдување и употреба на ветеринарно – медицинските препарати наменети за апликација кај фармските животни
за производство на производи за исхрана на луѓето и
аквакултурата дадени во Решението за забрана за про-

Член 6
Лабораториските испитувања предвидени со овој
план ги врши овластена лабораторија од страна на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Член 7
Резидуите или групите на супстанции кои се испитуваат според видот на животното, храната за исхрана
на животните, вклучувајќи ја и водата за поење и производите од животинско потекло се дадени во Прилог
1, кој е составен дел на овој план.
Член 8
Бројот на мостри кои е предвидено да се земат според видот на животното, храната за исхрана на животните, вклучувајќи ја и водата за поење и производите
од животинско потекло, по групи на супстанции се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој план.
Член 9
Минималната количина на примерок која е потребна за испитување на супстанциите по категории на животни и животински производи, предвидени со овој
план е следната:

5 февруари 2020

Бр. 26 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 26

5 февруари 2020

5 февруари 2020

Бр. 26 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 26

5 февруари 2020

Член 10
Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања во висина
од 21.500.000,00 денари се обезбедуваат согласно дел III точка 1 од Програмата за користење на средствата за
ветеринарно јавно здравство во 2020 година, од кои за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во
суровините и производите од животинско потекло се предвидени средства во висина од 19.000.000,00 денари и
за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од увоз се предвидени средства во висина од 2.500.000,00 денари.
Средствата за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во суровините и производите од животинско потекло во висина од 19.000.000,00 денари се распоредени на следниот начин:
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Средствата за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од
увоз во висина од 2.500.000,00 денари се распоредени на следниот начин:

Член 11
Овој план влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-141/3
30 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
497.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија
бр.96/19), и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за
лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), а во врска со Известување за настанати промени кај носител на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со
електрична енергија, УП1 бр.07-236/12 од 24 јануари
2020 година на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, постапувајќи по службена должност, на седницата одржана на 3 февруари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД
Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-236/12 од 30
ноември 2012 година, изменета со Одлука УП1 бр. 07236/12 од 17 јануари 2017 година и изменета со Одлука
УП1 бр. 07-236/12 од 3 април 2019 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 152/12, 10/17 и
73/19), СЕ МЕНУВА по службена должност во врска
со известување за настанати промени во називот и формата на Друштвото и заради усогласување со Законот
за енергетика и прописите и правилата донесени врз
основа на Законот за енергетика, поради тоа се менува
Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука.
2. 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. 07-236/12
3 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, со седиште на Булевар
“Свети Климент Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 30 ноември
2012 година
4. Датум на важење на лиценцата: 30 ноември
2022 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-109-2012
6. Единствен матичен број: 6822380
7. Единствен даночен број: 4080012531832
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како трговија со електрична енергија во смисла на
оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и
продажба во странство.
9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен:
- на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им
ги доставува информациите за количините на електрична
енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична енергија, како и од
договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност со правилата за пазар на
електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е
должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,
- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,
- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена,
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при што во фактурата за потрошувачите директно
приклучени на електропреносниот систем го вклучува
и надоместокот на електрична енергија од обновливи
извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот
на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на
потрошувачите, заштита на животната средина, животот
и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- 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.
11. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

Бр. 26 - Стр. 37

498.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија
бр.96/19) и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за
лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а во врска со Известување
за настанати промени кај носител на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична
енергија, УП1 бр.07-02/14 од 24 јануари 2020 година на
Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ
СОЛУШНС АД Скопје, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по службена должност, на седницата одржана на 3 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност
снабдување со електрична енергија на Друштвото за
трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС
АД Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-02/14 од 10
февруари 2014 година, изменета со Одлука УП1 бр.0702/14 од 17 јануари 2017 година и изменета со Одлука
УП1 бр.07-02/14 од 3 април 2019 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 30/14, 10/17 и
73/19), СЕ МЕНУВА по службена должност во врска
со известување за настанати промени во називот и формата на Друштвото и заради усогласување со Законот
за енергетика и прописите и правилата донесени врз
основа на Законот за енергетика, поради тоа се менува
Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука.
2. 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. 07-02/14
3 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

12. 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.

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

13. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, со седиште на Булевар
“Свети Климент Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Прилог 1

Стр. 38 - Бр. 26

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 10 февруари
2014 година
4. Датум на важење на лиценцата: 10 февруари
2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕСНАБ-155-2014
6. Единствен матичен број: 6822380
7. Единствен даночен број: 4080012531832
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори,
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-
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но договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот,
- работи во согласност со правилата за снабдување
со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија,
- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична
енергија,
- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,
- ги објави на својата веб страница општите услови
на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и
точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат
со својата потрошувачка,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога
потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно
затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена,
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и резервираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,
- доставува до операторот на електропреносниот
систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,
- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид
заштитата на доверливоста,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија,
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- достави до Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија, по
нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија,
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите,
- 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,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни удлуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- ги почитува и да постапува 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,
- 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.
12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави годишен извештај за финансиското
и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
13. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните
податоци и информации при вршењето на енергетската
дејност снабдување со електрична енергија.
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14. 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.
15. 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.
__________
499.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија
бр.96/19) и член 21 став (1) точка 5) и член 49 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а во врска со
Известување за настанати промени кај носител на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со
електрична енергија, УП1 бр.07-89/14 од 27 јануари
2020 година на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија, постапувајќи по службена должност, на
седницата одржана на 3 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност
снабдување со електрична енергија на Друштвото за
трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје,
издадена со Одлука УП1 бр. 07-89/14 од 9 јули 2014 година и изменета со Одлука УП1 бр.07-89/14 од 8 февруари 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14 и 15/17), СЕ МЕНУВА по службена должност во врска со известување за настанати промени во називот и седиштето на Друштвото и заради
усогласување со Законот за енергетика и прописите и
правилата донесени врз основа на Законот за енергетика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука.
2. 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. 07-89/14
3 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР
ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Илинден бр.100
А Скопје-Карпош, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 9 јули 2014
година
4. Датум на важење на лиценцата: 9 јули 2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕСНАБ-188-2014
6. Единствен матичен број: 6914896
7. Единствен даночен број: 4038013507890
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата
територија на Република Северна Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:

5 февруари 2020

- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори,
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот,
- работи во согласност со правилата за снабдување
со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија,
- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична
енергија,
- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,
- ги објави на својата веб страница општите услови
на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и
точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат
со својата потрошувачка,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога
потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно
затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена,
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и резервираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,
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- доставува до операторот на електропреносниот
систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,
- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид
заштитата на доверливоста,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија,
- достави до Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија, по
нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија,
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите,
- 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,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни удлуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- ги почитува и да постапува 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,
- 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.
12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави годишен извештај за финансиското
и деловното работење во претходната година.
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Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
13. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните
податоци и информации при вршењето на енергетската
дејност снабдување со електрична енергија.
14. 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.
15. 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.
__________
500.
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, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-10/20 од 22 јануари 2020 година на
Друштвото за производство на електрична енергија
МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 3 февруари 2020
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 електрична
енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје му се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“.
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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. 12-10/20
3 февруари 2020 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 електрична енергија
МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 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: 3 февруари 2020 година
4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 3 ноември 2020 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-409-2020
6. Единствен матичен број: 6975690
7. Единствен даночен број: 4057014526303
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Ехлоец со реф.бр.51“ со податоци наведени во Прилог
2, којшто е составен дел на оваа лиценца за пробна работа.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата за пробна работа, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе
ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со
реф.бр.51“ во општина Кичево.
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.

Бр. 26 - Стр. 43

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 Ехлоец
со реф.бр.51“,
2. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2018 година
- година на завршување на градба: 2020 година
3. податоци за турбина:
- тип: хоризонтална Пелтон
- нето пад: 190,89 m
- номинален проток: 0,5 m3/s
- број на вртежи: 750 rpm
- максимална моќност: 844 kW
4. податоци за генератор:
- тип: Синхрон
- производител: Marelli Motori, Италија
- вратило: хоризонтално
- работен напон: 0,4kV
- фрекфенција: 50 Hz
- број на вртежи: 750 rpm
- номиналнa моќност: 940 kVA
- фактор на моќност: 0.85
5. податоци за трансформатор:
- тип: енергетски трансформатор
- производител: TESAR, Италија
- работен напон: 0.4/10.5(21) kV/kV
- моќност: 1000 kVA
- фрекфенција: 50 Hz
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