
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СОДРЖИНА  
 

 Стр. 
3073. Одлука за престанок и за давање на трај-

но користење на движни ствари на Мини-
стерството за образование и наука.............. 2

3074. Одлука за отуѓување на градежно 
земјиште сопственост на Република 
Македонија……………………………. 2

3075. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 2

3076. Одлука за користење на повластена та-
рифа на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија... 4

3077. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
3078. Решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија............................ 6

3079. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија.............. 6

3080. Решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија.............. 7

 Огласен дел........................................... 1-56

Број 125 8 октомври 2012, понеделник година LXVIII



 Стр. 2 - Бр. 125                                                                                    8 октомври 2012 
 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3073. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии му престанува користењето на 
движните ствари – три учебници на македонски јазик 
од реномирани странски автори од областа на економи-
јата, во вкупна количина од 2.550 примероци, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се дава-

ат на трајно користење на Министерството за образова-
ние и наука без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-
нистерот за образование и наука со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-6912/1                     Заменик на претседателот 

25 септември 2012 година      на Владата на Република 
   Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3074. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија,  на седницата, одржана на 2.10.2012 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија кое претставува: 
- КП број 1568/25, КО Чаир, со површина од 

3863м2, евидентирана во Имотен лист број 94097; 
- КП број 1568/26, КО Чаир, со површина од 

15001м2, евидентирана во Имотен лист број 94100.  
Врз основа на согласноста број 09-7491/2 од 

28.9.2012 година, на Министерството за образование и 
наука со кое се откажало од потребата за изградба на 
градби од јавен интерес утврдени со закон. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Карпош, сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Карпош, број 51-7006/1 од 
20.11.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 164/11). 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 41-7513/1                   Претседател на Владата 

2 октомври 2012 година        на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3075. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на 
барањетo на Друштвото за производство, трговија, ус-
луги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скоп-
је, на седницата одржана на 5.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија, услуги 

и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на 
ул. Самоилова бр. 152, Скопје, му се издава лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија во фотоволтаична електрана „МВ“. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија преку фотоволтаичен систем ло-
циран на КП. бр. 176/1 согласно имотен лист бр. 810 
КО Визбегово, Општина Бутел . 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако 
инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок опреде-
лен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 
овој енергетски објект се става во употреба. 
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4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
    УП1 бр. 07-182/12     
5 октомври 2012 година     Претседател,  

Скопје         Димитар Петров, с.р.    
 

Прилог 1 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

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

транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. 
„Самоилова“ бр. 152, Скопје  

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
XX.XX.20XX година  
4. Датум до кога важи лиценцата 
XX.XX.20XX година  
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 103.01.1/12  
6. Број на деловниот субјект – 5093040  
7. Единствен даночен број – 4030995227909   
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем „МВ “, со моќ-
ност од  99,84 kW, изграден на КП бр. 176/1 КО Визбе-
гово, Општина Бутел.  

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

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија, услуги и транспорт СУ-
ПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. Самоилова 
бр.152, Скопје (во понатамошниот текст: носител на 
лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрич-
на енергија.  

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

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

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

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

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и 

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

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки.                                                                   

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот.  

16. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

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

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

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

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува пис-
мен извештај за движењето на сите параметри кои што го 
определуваат квалитетот на произведената електрична 
енергија во определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  

Прилог 2 
 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа „МВ“; 
 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 
- Во Општина Бутел  на КП 176/1 КО Визбегово; 

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

стем: 50 години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е пред-
видена; 

 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 416 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул тип: Canadian Solar CS6P-240P ; 
- производител:Canada; 
Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 240 W; напон 30 V; струја 7,95 A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор:  416 x 240 = 

99,84 kW 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja 
- тип, производител и номинални 
Податоци на инвертор: 
- тип: инвертор Samil Power - SolarLake  12000TL, 

трифазен – количина 8 производител: Германија 
- номинални податоци: моќност од 17 kW, AC на-

пон 400 V 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 

1450 kWh/m на хоризонтална површина 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 128,565 MWh. 
__________ 

3076. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делче-
во, за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 8.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на 
ул. бул. Македонија бб, Делчево, му се одобрува кори-
стење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од фотонапонската електроцентрала „Гео 
Солар“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на ГП бр.2.1 блок Б-2, КП 4039/2 и КП бр.4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина 
Делчево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ГЕО СОЛАР  ДОО    увоз-извоз Делчево, 
со седиште на ул. Бул. Македонија бб, Делчево  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-30 

- назив на електроцентралата: фотонапонската еле-
ктроцентрала „Гео Солар“ 

- податоци за локација на електроцентралата: ГП 
бр.2.1 блок Б-2, КП 4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во 
стопански комплекс Пилана, Општина Делчево  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 модули со моќност на модули од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 80.000 kWh 
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- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „Гео Со-
лар“, УП1 бр. 08-50/12 од 23.03.2012 година;  

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од ин-
сталираната моќност на фотонапонската електроцен-
трала „Гео Солар“ се одобрува користење на повласте-
на тарифа од 30 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

       
УП1 бр. 08-197/12     

8 октомври 2012 година       Претседател,  
     Скопје          Димитар Петров, с.р.    

__________ 
3077. 

    Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.10.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 43,691 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 45,118    
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 44,250  
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 43,605    
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 35,495 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 83,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 84,50 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 71,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 60,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 43,407 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.  

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080  
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030  
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни ре-
зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот 
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го 
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз 
и/или производство на нафтени деривати и тоа: 
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а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890  
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300    
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300    
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740  

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,978 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,822  
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,313  
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,203    
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100  

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се применува од 00:01 часот на 9.10.2012 година и 
истата ќе се објави во „Службен весник на Република Ма-
кедонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1834/1     

8 октомври 2012 година        Претседател,  
   Скопје         Димитар Петров, с.р.    

__________ 
3078. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делче-
во, за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 8.10.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРО-
ИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на ул. 
Бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за 
стекнување на статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „Гео Солар“ 
со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ГП 
бр.2.1 блок Б-2, КП 4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во 
стопански комплекс Пилана, Општина Делчево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ГЕО СОЛАР  ДОО увоз-извоз Делчево, 
со седиште на ул. Бул. Македонија бб, Делчево  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-30 

- назив на електроцентралата: фотонапонската еле-
ктроцентрала „Гео Солар“ 

- податоци за локација на електроцентралата: ГП 
бр.2.1 блок Б-2, КП 4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во 
стопански комплекс Пилана, Општина Делчево  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 модули со моќност на модули од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 80.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.10.2027 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

УП1 бр. 08-196/12     
8 октомври 2012 година       Претседател,  

      Скопје        Димитар Петров, с.р.    
__________ 

3079. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за пов-
ластени производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на при-
времено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
8.10.2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА  
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“ со 
планирана моќност од 607 kW и со локација реф. бр. 
138 (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на Мала хидроелектрана Брестјанска со реф.бр 138, 
склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хи-
дроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерс-
тво за економија со бр.12-7348/1 од 16.07.2009 година, 
договор за пренос на договор за концесија на вода 
склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хи-
дроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-
7987/1 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склу-
чен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје 
и Министерство за економија со бр.12-7065/1 од 
10.08.2012 година). 
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2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на еле-

ктрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 
Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-48 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф.бр. 138 на  КП. 830, 108, 60,1016, 106, 392, во 
с.Глажња, КО Глажња, Општина Липково и КП. 87, 
2550, 2551, 2576, 2577, 2579, 2611, 2612, 2613, 2767, 
2769/1, 2770, 3159, 3164, КО Брест, Општина Чучер 
Сандево 

- планирана моќност на електроцентралата: 607 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
Мала хидроелектрана Брестјанска со реф.бр 138, склу-
чен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроеле-
ктрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за 
економија со бр.12-7348/1 од 16.07.2009 година, договор 
за пренос на договор за концесија на вода склучен поме-
ѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани 
ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-7987/1 од 10.11.2010 
година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДОО-
ЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за 
економија со бр.12-7065/1 од 10.08.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.540.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: согласно договор за концесија за 
вода за изградба на Мала хидроелектрана Брестјанска 
со реф.бр 138, склучен помеѓу Друштво за инвестира-
ње во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ 
и Министерство за економија со бр.12-7348/1 од 
16.07.2009 година, договор за пренос на договор за 
концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвести-
рање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДОО-
ЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје - примач и Министерство за економија - конце-
дент со бр.12-7987/1 од 10.11.2010 година и анекс на 
договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидрое-
лектрани Скопје и Министерство за економија со бр. 
12-7065/1 од 10.08.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
28.11.2013 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Брестјанска - 
реф. бр. 138“ со планирана моќност од 607 kW и со ло-
кација реф. бр. 138 (согласно договор за концесија за 
вода за изградба на Мала хидроелектрана Брестјанска 
со реф.бр 138, склучен помеѓу Друштво за инвестира-
ње во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ 
и Министерство за економија со бр.12-7348/1 од 
16.07.2009 година, договор за пренос на договор за 
концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвести-
рање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДОО-
ЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје - примач и Министерство за економија - конце-
дент со бр.12-7987/1 од 10.11.2010 година и анекс на 
договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидрое-
лектрани Скопје и Министерство за економија со 
бр.12-7065/1 од 10.08.2012 година), треба да биде пу-
штена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова 
решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-198/12     

8 октомври 2012 година     Претседател,  
Скопје         Димитар Петров, с.р.    

__________ 
3080. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроеле-
ктрани Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 8.10.2012 го-
дина, донесе 

 
Р Е  Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“ со 
планирана моќност од 220 kW и со локација реф. бр. 75 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
мала хидроелектрана Љубанска со реф.бр.75, склучен 
помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроеле-
ктрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за 
економија со бр.12-7348/5 од 16.07.2009 година, дого-
вор за пренос на договор за концесија на вода склучен 
помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроеле-
ктрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ – отстапувач, ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Ми-
нистерство за економија – концедент со бр.12-7987/5 
од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен по-
меѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Ми-
нистерство за економија со бр.12-7065/4 од 10.08.2012 
година). 
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2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на еле-

ктрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 
Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-49 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 75 на КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 
999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Оп-
штина Бутел 

- планирана моќност на електроцентралата: 220 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
мала хидроелектрана Љубанска со реф.бр.75, склучен 
помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроеле-
ктрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за 
економија со бр.12-7348/5 од 16.07.2009 година, дого-
вор за пренос на договор за концесија на вода склучен 
помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроеле-
ктрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ – отстапувач, ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Ми-
нистерство за економија –концедент со бр.12-7987/5 од 
10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Мини-
стерство за економија со бр.12-7065/4 од 10.08.2012 го-
дина). 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.360.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: согласно договор за концесија за 
вода за изградба на мала хидроелектрана Љубанска со 
реф.бр.75, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во 
мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Ми-
нистерство за економија со бр.12-7348/5 од 16.07.2009 
година, договор за пренос на договор за концесија на 
вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали 
хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ – отстапу-
вач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - при-
мач и Министерство за економија – концедент со 
бр.12-7987/5 од 10.11.2010 година и анекс на договорот 
склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/4 
од 10.8.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.11.2013 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Љубанска - реф. 
бр. 75“ со планирана моќност од 220 kW и со локација 
реф. бр. 75 (согласно договор за концесија за вода за 
изградба на мала хидроелектрана Љубанска со реф. бр. 
75, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали 
хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Мини-
стерство за економија со бр.12-7348/5 од 16.07.2009 го-
дина, договор за пренос на договор за концесија на во-
да склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали 
хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ – отстапу-
вач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - при-
мач и Министерство за економија –концедент со бр.12-
7987/5 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склу-
чен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје 
и Министерство за економија со бр.12-7065/4 од 
10.08.2012 година), треба да биде пуштена во употреба 
во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.18/12 и 97/12). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Македо-
нија за секоја статусна промена и/или промена на технич-
ко-технолошките карактеристики на електроцентралата, 
наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.18/12 и 97/12). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

УП1 бр. 08-199/12     
8 октомври 2012 година       Претседател,  

      Скопје            Димитар Петров, с.р.    
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