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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
2544.
Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 14.8.2020 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Горно Седларце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на
недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катарската
Општина Горно Седларце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската Општина Горно Седларце.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 0917-10520/1
14 август 2020 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р Борис Тунџев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
2545.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја
1 и член 20 став 1 алинеја 101, член 65 ставови 1 и 4 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17,
168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.42/20), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70
ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79,
член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) арх.бр.013732/1 од 29.7.2019 година, а во врска со Писменото
барање од заинтересирана страна, Универзитетот во
Тетово арх.бр.08-3205/1 од 13.8.2020 година, Студијата
за утврдување на оправданоста за објавување јавен
конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио
на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово,
арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година, Заклучокот на
Советот на Агенцијата арх.бр.02-3215/3 од 19.8.2020
година и Заклучокот арх.бр.02-3215/4 од 19.8.2020 година, на својата 31-ва седница одржана на 19.8.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА НЕПРОФИТНА РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ЗА РАДИОЕМИТУВАЊЕ
НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО
1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една)
дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис, наменет за студентската популација, на подрачјето на општина Тетово, на локално ниво, на албански и македонски јазик,
кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена
од страна на Агенцијата за електронски комуникации
на Република Северна Македонија, и тоа: 107.2 МHz.2
2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9
(девет) години и не може да се пренесува на друго
лице.
3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат
минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“
бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација.
4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ согласно со Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и
Законот за изменување и дополнување на Законот за
електронските комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 153/19) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и
допрецизирани во Конкурсната документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од
Агенцијата за електронски комуникации на Република
Северна Македонија.
5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе
ги оценува врз основа на следните критериуми, на
следниот начин на бодирање:
На радиофреквенцијата определена од страна на Агенцијата за
електронски комуникации на РСМ, регистрирани се голем број на
радиоемисии од соседните држави со високо ниво. Поради тоа
идниот корисник треба да се согласи на евентуална појава на интеференции од соседните држави.
2

Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија”
бр.248/18).
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6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи
од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.
Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на
надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“,
бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските
сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за
подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).
7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“,
бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18).
Надоместокот за користење радиофреквенции се
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.
8. За определување на предавателната фреквенција,
микролокација, максималната ефективна иззрачена
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација,
кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во
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9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави
на посебен образец, чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.
Конкурсната документација и образецот - Пријава,
можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој
работен ден од 8:00 до 16:00 часот.
За документацијата се плаќа надоместок во износ
од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка:
300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална
банка АД Скопје.
10. Пријавата се поднесува во затворен плик до
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија”
бр.38, Скопје, обележан на следниот начин3, и тоа:
- во горниот лев агол на затворениот плик да стои
ознака „НЕ ОТВОРАЈ“,
- во средината на затворениот плик да стои назнака
„Пријава за учество на јавен конкурс за доделување
дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво,
на подрачјето на општина Тетово”.
Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на
јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, треба да бидат систематизирани по редослед
и реден број на образец, односно прилог кон пријавата,
при што кај секој прилог кон пријавата, на првата страна во горниот десен агол од листот да биде наведен соодветниот реден број (Пример: Прилог бр. ___).
Пријавата, со придружната документација од член
73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (ориги-

Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, каде
ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се
составен дел на конкурсната документација и според

нал и копија).

кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за
предавателниот дел.
Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

електронски комуникации на РСМ треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

11. Пријавата може да се достави препорачано по
пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за
12. Пријавата се поднесува во рок од 45 (четириесетипет) дена.
Доколку подносителите на пријавите за учество на јавен конкурс не се придржуваат кон условите наведени во точка 10. од
оваа Одлука, Агенцијата не презема одговорност за затурање или
предвремено отворање на Пријавата.
3
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Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Пријавите се поднесуваат во рокот определен со
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Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за
одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.
15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник

оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со

на Република Северна Македонија”, на веб-страницата

содржина предвидена во Конкурсната документација.

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат на-

луги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој

доместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесе-

едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која

ни по истекот на рокот определен со оваа Одлука, не-

не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од

соодветно обележаните пријави, некомплетните прија-

граѓаните во Република Северна Македонија, а влегува

ви (кои нема да ги содржат сите документи и прилози

во сила од денот на објавувањето во „Службен весник

согласно Пријавата), неуредно пополнетите пријави,

на Република Северна Македонија“.

како и пријавите кои нема да бидат поднесени во 2
(два) примерока (оригинал и копија), нема да се разгле-

Образложение

дуваат.
Дополнителни информации, во врска со објавениот
јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:
- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел:
02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;
- за сопственичката структура и кадровските услови: Катерина Доневска тел: 02/3103-422;
- за техничките и просторните услови: м-р Арѓенд
Џелили тел: 02/3103-407;
- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел:
02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и
- за општи податоци и правни прашања: м-р Билјана Панева-Парлеева тел: 02/3103-423; м-р Тања Лазороска тел: 02/3103-412.
13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија”
бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа одлука.
Информацијата за денот и часот на јавното отворање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата:
www.avmu.mk.
14. Одлуката за доделување на дозвола за непро-

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 04.12.2019 година беше доставено Писмо
за намера за отворање на едно непрофитно радио, наменето за студентската популација, на подрачјето на
општина Тетово, поднесено од страна на Универзитетот во Тетово, бр.03-1774/1 од 4.12.2019 година (наш
Уп1 бр.08-536 од 4.12.2019 година). По повод доставеното Писмо за намера, а имајќи предвид дека согласно
Планот за доделување и користење на радиофреквенциите се утврди дека има слободни радиофреквенции и согласно Студијата, арх.бр.08-5507/1 од
23.12.2019 година се утврди оправданост за објавување
јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово,
Агенцијата на 3.1.2020 година донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на
програмски сервис на локално ниво, Уп1 бр.08-576 од
3.1.2020 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.3/20, при што рокот
за поднесување на пријави по предметниот јавен конкурс беше заклучно до 13.7.2020 година. Со оглед дека
во утврдениот рок за поднесување пријави, по пред-

фитна радиодифузна установа за радио емитување на

метниот конкурс (13.7.2020 година), во Агенцијата не

програмски сервис, наменет за студентската попула-

беше примена ниту една пријава која ги исполнува ус-

ција, на подрачјето на општина Тетово, на локално

ловите утврдени во конкурсот, Советот на Агенцијата

ниво, на албански и македонски јазик, ќе биде донесе-

на својата 30-та седница одржана на 30.7.2020 година,

на во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното

согласно Заклучокот арх.бр.02-3059/6 од 30.7.2020 го-

јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на

дина донесе Одлука Уп1 бр.08-576 од 30.7.2020 година,

оваа одлука.

дека јавниот конкурс за доделување дозвола за непро-
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фитна радиодифузна установа за радио емитување на

ција на предавател: Тетово кале; Ефективна иззрачена

програмски сервис на локално ниво, не е успешен. На-

моќност: 300W; Фреквенција: 107.2 MHz“. Во однос на

веденото, со оглед дека поднесената Пријава за учество

евентуалната појава на интерференции од соседните

на јавен конкурс од страна на Универзитетот во Те-

држави, Универзитетот во Тетово, на претходно Извес-

тово, бр.03-1001/1 од 24.3.2020 година (наш Уп1 бр.08-

тување испратено од страна на Агенцијата (наш Уп1

108 од 26.3.2020 година) беше некомплетна и неуредно
пополнета, односно истата не ги содржеше сите податоци кои се предвидени во член 73 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги. Со оглед на тоа,
од страна на Агенцијата беше донесено Решение за отфрлање на Пријавата за учество на јавен конкурс под-

бр.08-536 од 12.12.2019 година), до Агенцијата достави
Известување бр.13-1820/1 од 13.12.2019 година (наш
Уп1 бр.08-536 од 16.12.2019 година) дека се согласува
со ваквите услови и дека и понатаму се заинтересирани
за добивање на дозвола за радиоемитување.
Во врска со сетопогоренаведено, Советот на

несена од страна на Универзитетот во Тетово (Уп1

Агенцијата на 31-та седница одржана на 19.8.2020 го-

бр.08-108 од 30.7.2020 година).
На 30.7.2020 година, од страна на Универзитетот во

дина донесе Заклучок арх.бр.02-3215/3 од 19.8.2020 го-

Тетово на официјалната е-маил адреса на Агенцијата за

дина, повторно да се објави јавниот конкурс за доделу-

аудио

услуги

вање дозвола за непрофитна радиодифузна установа за

(contact@avmu.mk), по електронски пат, повторно бе-

радио емитување на програмски сервис, наменет за

ше доставено Писмено барање (арх.бр.08-3205/1 од

студентската популација, на подрачјето на општина Те-

13.08.2020 година), со кое беше изразена заинтересира-

тово, на локално ниво.

и

аудиовизуелни

медиумски

ност за објавување на нов јавен конкурс за доделување

Имајќи ги предвид доставениот Допис бр.0805-

дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на под-

2374/2 од 14.8.2020 година (наш арх.бр.08-3205/3 од

рачјето на Општина Тетово.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, на 13.8.2020 година,
се обрати со писмен Допис-Барање информација до
Агенцијата за електронски комуникации на РСМ за да
побара информација дали има слободна фреквенција на
подрачјето на општина Тетово и ако има до Агенцијата
да достават начелни технички параметри врз основа на
кои ќе се изработи техничко решение за емитување на
радио програма (Допис наш Уп1 бр.08-3205/2).
Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, на
14.8.2020 година со Допис бр.0805-2374/2 од 14.8.2020
година (наш арх.бр.08-3205/3 од 14.8.2020 година), одговори дека „врз основа на техничката анализа од страна на Секторот за радиокомуникации и најновите мерења, во реонот на градот Тетово, во тетовскиот регион
регистрирани се голем број на радиоемисии од соседните држави со високо ниво. Поради тоа идниот корисник треба да се согласи на евентуална појава на интерференции од соседните држави. Начелни параметри
според кои треба да се изработи техничко решение за
покривање на градот Тетово се следните: Можна лока-

14.8.2020 година) од Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, со кој „врз основа на техничката анализа од страна на Секторот за радиокомуникации и најновите мерења во реонот на градот Тетово, е утврдено
дека има слободна радиофреквенција (107.2 МHz), како и наодите од претходно изработената Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс
за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш
арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година, која е објавена
на веб страницата на Агенцијата на 23.12.2019 година4,
беше утврдено дека постои оправданост за објавување
јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио, на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, што детално може да се утврди од текстот на самата Студија.
4

https://avmu.mk/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%A1%D1%82%D
1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D
1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0
%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%
D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%
D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80
%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%80
%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%A
2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf
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Следствено на напреднаведеното, a имајќи предвид
дека согласно Планот за доделување и користење на
радиофреквенциите претходно беше утврдено дека има
слободни радиофреквенции и за истото беше изработена Студија со која се утврди дека постои оправданост
за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за
радио емитување на програмски сервис, на локално
ниво, на подрачјето на општина Тетово (наш арх.бр.085507/1 од 23.12.2019 година), врз основа на член 18
став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, член 65
ставови 1 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 69 ставови 1 и 4,
член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74,
член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15
став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51
став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст)
арх.бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година, а во врска со
Писменото барање од заинтересирана страна, Универзитетот во Тетово арх.бр.08-3205/1 од 13.08.2020 година, Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на Општина Тетово, арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година и Заклучокот на Советот на Агенцијата арх.бр.02-3215/3 од
19.8.2020 година да се повтори јавниот конкурс за доделување дозвола согласно законските и административните можности, Советот на Агенцијата согласно со
Заклучокот арх.бр.02-3215/4 од 19.8.2020 година, на
31-та седница, одржана на 19.8.2020 година, донесе
Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во
„Службен весник на Република Северна Македонија”,
на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два)
дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна
Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 Бр. 08-320
19 август 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2546.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја
16 и член 149 од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 24.8.2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

59,50 (денари/литар)

-

61,50 (денари/литар)

-

52,00 (денари/литар)

-

51,50 (денари/литар)

- 26,280 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно со 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 склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во
земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

19,627 (денари/литар)

-

21,280 (денари/литар)

-

19,360 (денари/литар)

-

18,970 (денари/литар)

-

18,881 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,385 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,427 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,507 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,463 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
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Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,080 (денари/литар)

-

0,080 (денари/литар)

-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)

-

0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците
при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин 23,692 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин 23,692 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво 18,121 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење 18,121 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС
- 0,100 (денари/килограм)
Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
25.8.2020 година и истата ќе се објави во „Службен

весник на Република Северна Македонија“ и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Бр. 02-1784/1
24 август 2020 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 16
dhe nenit 149 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe
nenit 8 të Rregullores së Formulimit të Çmimeve më të
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të
Naftës dhe të Lëndëve Djegëse për Transport (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20
dhe 133/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 24.08.2020, mori
VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA TË
SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË NAFTËS
DHE TË LËNDËVE DJEGËSE PËR TRANSPORT
Neni 1
(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse për transport
janë:
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra i
Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

59.50 (denarë/litër)

-

61,50 (denarë/litër)

-

52,00 (denarë/litër)

-

51,50 (denarë/litër)

- 26,280 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe tregtarët me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse për transport
mund të formulojnë çmime të derivateve të ndryshme të
naftës dhe të lëndëve djegëse për transport edhe më të ulëta
se çmimet më të larta të përcaktuara në paragrafin (1) të
këtij neni.
(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
formuluara në pajtueshmëri me paragrafin (1) të këtij neni,
përveç çmimit për Mazut M-1 SU, vlejnë për franko
stacione të pompimit, ndërsa çmimi i Mazutit M-1 SU vlen
për deponime franko të tregtarit me shumicë të derivateve
të naftës dhe të lëndëve djegëse për transport në vend.
(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
formuluara në pajtueshmëri me këtë nen, përfshihet edhe
tatimi i vlerës së shtuar në pajtueshmëri me Ligjin e
Tatimit të Vlerës së Shtuar.
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Neni 2
(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse për transport të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, janë të përfshira
edhe çmimet më të larta të blerjes të cilat arrijnë vlerë prej:
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra i
Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

19,627 (denarë/litër)

-

21,280 (denarë/litër)

-

19,360 (denarë/litër)

-

18,970 (denarë/litër)

-

18,881 (denarë/kilogram)

Neni 3
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të përcaktuara në
nenin 1 të këtij vendimi është i përfshirë edhe kompensimi i
shpenzimeve për punë nëpërmjet depos dhe marzhës tregtare, që
për Eurosuper BS-95 është 5,385 denarë/litër, për Eurosuper
BS-98 është 5,427 denarë/litër, për Eurodizel BS (D-E V) është
5,507 denarë/litër, për Ekstra të Lehtë 1 (EL-1) është 5,463
denarë/litër, përderisa për Mazut M-1 SU kompensimi është
2,500 denarë/kilogram.
Neni 4
Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të përcaktuara
në nenin 1 të këtij vendimi, me përjashtim të mazutit M-1
SU, përfshijnë edhe kompensimin për shpenzimet e
transportit nga depoja deri te pompat e benzinës në vlerë
prej 0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.
Neni 5
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe
kompensimi për financim të aktiviteteve nga fusha e
mjedisit jetësor, të cilin në pajtueshmëri me nenin 184,
paragrafi 2, nënpika 2 e Ligjit të Mjedisit Jetësor, e
paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar me këtë ligj:
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra i
Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

0,080 (denarë/litër)

-

0,080 (denarë/litër)

-

0,030 (denarë/litër)

-

0,040 (denarë/litër)

-

0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe
kompensimi për rezerva të obligueshme të naftës dhe të
derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 24,
paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Obligueshme të
Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë tatimpaguesit
gjatë importit dhe/ose prodhimit të derivateve të naftës:

- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra i
Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

0,890 (denarë/litër)

-

0,890 (denarë/litër)

-

0,300 (denarë/litër)

-

0,300 (denarë/litër)

-

0,740 (denarë/kilogram)

Neni 7
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, akcizat që i
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat për
akciza, kanë këtë vlerë:
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra i
Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

23,692 (denarë/litër)

-

23,692 (denarë/litër)

-

18,121 (denarë/litër)

-

18,121 (denarë/litër)

-

0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e marrjes së tij, ndërsa
do të fillojë të aplikohet nga ora 00:01 e datës 25.8.2020
dhe i njëjti do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës
së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Nr. 02-1784/1
24 gusht 2020
Shkup

Кryetari i Komisionit Rregullator të
Energjetikës dhe të Shërbimeve të
Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2547.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 2023 година, на ЈКП „ДОЛНЕНИ” Долнени заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија под
УП1 бр. 08-138/20 од 2 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 20 август 2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП ,,ДОЛНЕНИ” ДОЛНЕНИ РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈКП ,,ДОЛНЕНИ” Долнени се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 31,14 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 31,60 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 32,06 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,89%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 1,04%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 1,09%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 30,87 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 31,42 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 31,27 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 31,93 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 31,71 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 32,40 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021
година.
УП1 бр. 08-138/20
20 август 2020 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) të Ligjit të
Përcaktimit të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7,
paragrafi (1) të Rregullores së Mënyrës dhe të Procedurës
për Përcaktim të Tarifës së Shërbimit të Ujit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke
vepruar sipas Kërkesës për Përcaktim të Tarifës së
Furnizimit me Ujë të Pijshëm apo Furnizim me Ujë me
propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2021-2023 të
NPK “DOLLNENI” Dollnen, të regjistruar në arkivin e
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr.
08-138/20 datë 2 korrik 2020, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 20 gusht
2020, miratoi:
AKTVENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË FURNIZIMIT
ME UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIM ME UJË TË
NPK “DOLLNENI” DOLLNEN PËR PERIUDHËN E
RREGULLUAR 2021-2023
1. NPK “DOLLNENI” Dollnen i përcaktohet tarifë
mesatare për shërbimin e ujit furnizim me ujë të pijshëm
apo furnizim me ujë edhe atë:
- për vitin 2021 në shumë prej 31,14 den/m³;
- për vitin 2022 në shumë prej 31,60 den/m³;
- për vitin 2023 në shumë prej 32,06 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021, ka vlerë
prej 0,89%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë
prej 1,04%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë
prej 1,09%;
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale
në pajtim me kufirin minimal dhe maksimal sipas pikës 2
të këtij Aktvendimi:
- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 30,87 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 31,42 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 31,27 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 31,93 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 31,71 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 32,40 den/m³;
4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit sipas pikës 1 të
këtij Aktvendimi t’i plotësojë e Planit të Përshtatjes së
Tarifave për Shërbime të Ujit, në pajtim me të cilat
përllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar për furnizim me ujë të pijshëm
apo furnizim me ujë vlen për periudhën e rregulluar 20212023.
6. Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij
në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së
Veriut”, publikohet në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga
data 1 janar 2021.
PA1 nr. 08-138/20
20 gusht 2020
Shkup

Кryetari i Komisionit Rregullator të
Energjetikës dhe të Shërbimeve të
Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Марко Бислимоски, с.р.
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