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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2457.
Врз основа на член 190 став 1 и член 232-в став 14 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ 31/2020), член 137-а став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и „Службен весник на
РСМ“ 31/2020) и член 68 став 4 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на РМ“
бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 и „Службен весник на РСМ“ 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 24.7.2020 година
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Во целиот текст на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на РСМ“ бр. 198/2015) зборовите ,,Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“ а кратенката „РМ“ се заменува со кратенката „РСМ“.
Член 2
Во член 4 став 1 алинеја 7 и став 2 алинеја 5, се бришат.
Член 3
Во Образец 1: ФИЗИЧКИ ЛИЦА, во делот „податоци за сторителот на прекршокот“ точка 8 и 9, се бришат, а точките 10, 11, 12 и 13 стануваат точки 8, 9, 10 и 11.
Во втората фуснота на Образец 1, броевите „11,12 и 13“ се заменуваат со броевите „9, 10 и 11“
Член 4
Во Образец 2: ПРАВНИ ЛИЦА, во делот „податоци за сторителот на прекршокот“ точка 5 и 6, се бришат,
а точките 7, 8 и 9 стануваат точки 5, 6 и 7.
Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен
налог.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Број 01-377/3
24 јули 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2458.
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 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19,
214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 30 јули 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, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава лиценца за
пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТОПОЛКА со реф.бр.315”.
2. Лиценцата за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. 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. 12-148/20
30 јули 2020 година
Скопје

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

Прилог:
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, трговија и услуги МХЕ
ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети
Климент Охридски бр.30 Скопје - Центар, Република
Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата за пробна работа:
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 30 јули 2020 година
4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 30 април 2021 година
5. Евидентен број на лиценцата за пробна работа: ЕЕ-ПРОИЗ-428-2020
6. Единствен матичен број: 6974783
7. Единствен даночен број: 4080014546101
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата за пробна работа, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе
ја врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТОПОЛКА
со реф.бр.315” во општина Чашка.
9. 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 на електроенергетскиот систем, 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*,
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- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 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,
- 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.
10. 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.
11. 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.
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12. 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.
13. 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.
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.
16. Производни капацитети со кои ќе се врши
енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ
“ТОПОЛКА со реф.бр.315” со следните технички карактеристики:
а) назив на хидроелектроцентралата: МХЕЦ “ТОПОЛКА со реф.бр.315”
б) податоци за турбина:
- тип и производител: Вертикална Пелтон, Фероинвест,
- моќност: 2.163 kW,
- инсталиран проток: 1,9 m³/s,
- инсталиран нето пад: 113,92m,
- номинална брзина: 429 RPM
в) податоци за генератор:
- тип и производител: Mareli Motori Италија, трифазен синхрон со вертикална осовина,
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- инсталирана привидна моќност: 2.700 kVА,
- фактор на моќност: 0,8,
- номинална активна моќност: 2.160 kW,
- фреквенција: 50Hz,
- работен напон: 6,3 kV,
- номинална брзина: 429 RPM
ѓ) податоци за трансформатор:
- тип и производител: ТА50 - 24, Елтас, Турција
- моќност привидна: 2.700 kVA,
- номинален напон: 10,5(21)/6,3 kV/kV
__________
2459.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 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, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30
јули 2020 година, донесе

ва 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 4.8.2020
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

52,00 (денари/литар)

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност снабдување со електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 53/20) на Друштвото за трговија промет и услуги ВАНГАРД ДОО Скопје, во Прилогот, во точката
1, зборовите “ул. Народен Фронт бр. 3/3 Скопје-Центар” се заменуваат со зборовите “ул. Костурски Херои
бр.35-8, Скопје-Центар.”
2. Измената од точка 1 на оваа одлука се врши по
службена должност согласно известување за настанати
промени во седиштето на носителот на лиценца.
3. 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. 12-149/20
30 јули 2020 година
Скопје

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

2460.
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 гори-

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

60,00 (денари/литар)
62,00 (денари/литар)
52,50 (денари/литар)

25,709 (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

18,768 (денари/литар)
20,444 (денари/литар)
19,625 (денари/литар)
19,248 (денари/литар)
18,397 (денари/килограм)
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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 5,667 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,686 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,666 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,609 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
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 ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
Дизел
гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

24,692 (денари/литар)
24,692 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)

- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

18,121 (денари/литар)

- 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
5.8.2020 година и истата 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.
Заменик претседател
на Регулаторната комисија за
УП1 бр. 12-1688/20
енергетика и водни услуги на
4 август 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Куштрим Рамадани, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, alineja 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 4.8.2020, mori
VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA TË
SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË
NAFTËS DHE LËNDËVE DJEGËSE PËR TRANSPORT
Neni 1
(1) Çmimet më të larta për shitje me pakicë të
derivateve të naftës dhe 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
lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 NS

-

60,00 (denarë/litër)

-

62,00 (denarë/litër)

–
i

52,50 (denarë/litër)
52,00 (denarë/litër)
25,709 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe tregtarët me pakicë me
derivate të naftës dhe lëndë djegëse për transport, mund të
formulojnë çmime të derivateve të ndryshme të naftës dhe
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 për shitje me pakicë të
formuluara në pajtueshmëri me paragrafin (1) të këtij neni,
përveç çmimit për Mazut M-1 NS, vlejnë për franko stacione
të pompimit, ndërsa çmimi i Mazutit M-1 NS, vlen për
deponime franko të tregtarit me shumicë të derivate të naftës
dhe lëndëve djegëse për transport në vend.
(4) Te çmimet më të larta për shitje me pakicë të
formuluara në pajtueshmëri me këtë nen përmbahet edhe
tatimi i vlerës së shtuar në pajtueshmëri me Ligjin e
Tatimit të Vlerës së Shtuar.

4 август 2020

Бр. 197 - Стр. 11

Neni 2
(1) Në çmimet më të larta për shitje me pakicë të
derivateve të naftës dhe lëndëve djegëse për transport të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, janë të përmbajtura
edhe çmimet më të larta të blerjes të cilat arrijnë vlerë prej:
- Benzinë për motorë
EUROSUPER BS – 95

-

18,768 (denarë/litër)

- Benzinë për motorë
EUROSUPER BS – 98

-

20,444 (denarë/litër)

- Naftë për motorë
EURODIZEL BS (D-E V)

–

19,625 (denarë/litër)

- Vaj për djegie – Ekstra i
lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 NS

19,248 (denarë/litër)
18,397 (denarë/kilogram)

Neni 3
Në çmimet më të larta për shitje me pakicë të përcaktuara
në nenin 1 të këtij vendimi, është i përmbajtur edhe
kompensimi i shpenzimeve për punë, përmes depos dhe
marzhës tregtare, e cila për Eurosuper BS-95 është 5,667
denarë/litër, për Eurosuper BS-98 është 5,686 denarë/litër, për
Eurodizel BS (D-E V) është 5,666 denarë/litër, për Ekstra të
lehtë 1 (EL-1) është 5,609 denarë/litër, përderisa për Mazut
M-1 NS 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
NS, përmbajnë edhe kompensimin e shpenzimeve të
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 për shitje me pakicë të
vërtetuara në nenin 1 të këtij vendimi, është i
përmbajtur edhe kompensimi për financim të
aktiviteteve nga fusha e mjedisit jetësor, të cilin në
pajtueshmëri me nenin 184, paragrafi (2), alineja 2 i
Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e
përcaktuar me këtë ligj:
- Benzinë për motorë
EUROSUPER BS – 95

-

0,080 (denarë/litër)

- Benzinë për motorë
EUROSUPER BS – 98

-

0,080 (denarë/litër)

- Naftë për motorë
EURODIZEL BS (D-E V)

–

0,030 (denarë/litër)

- Vaj për djegie – Ekstra i
lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 NS

0,040 (denarë/litër)
0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6
Në çmimet më të larta për shitje me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, është i
përmbajtur edhe kompensimi për rezerva të
obligueshme të naftës dhe derivateve të naftës, të cilin
në pajtueshmëri me nenin 24, paragrafi (3) i 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

-

0,890 (denarë/litër)

- Benzinë për motorë
EUROSUPER BS – 98

-

0,890 (denarë/litër)

- Naftë për motorë
EURODIZEL BS(D-E V)

–

0,300 (denarë/litër)

- Vaj për djegie – ekstra i lehtë
1 (EL-1)
- Mazut M-1 NS

0,300 (denarë/litër)
0,740 (denarë/kilogram)

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

-

24,692 (denarë/litër)

-

24,692 (denarë/litër)

–

18,121 (denarë/litër)

i

18,121 (denarë/litër)
0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8
Ky vendim hyn në fuqi ditën e sjelljes së tij, ndërsa do
të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 të datës 5.8.2020 dhe i
njëjti do të publikohet 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. 02-1688/1
4.8.2020
Shkup

Zëvendëskryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Kushtrim Ramadani, d.v.

ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН
ИНСПЕКТОРАТ
2461.
Државниот санитарен и здравствен инспекторат,
согласно член 84 од Законот за општата управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 124/15, 65/180) врши јавна
објава на личните податоци на лицата за кои неможе да
се изврши уредна достава на издадените решенија со
наложена мерка од страна на ДСЗИ
СПИСОК
ОД ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН
ИСПЕКТОРАТ
1. Нуртен Ибрахими, ул Методија Митевски бр. 133/8, Скопје
2. Марија Величковска, ул Пандил Шишков бр. 8,
Скопје
3. Мартин Божиновски, ул. Мајка Тереза стан бр. 8,
Скопје
4. Газменд Бериша, Чаир Скопје
5. Сашо Груевски, ул. Петар Поп Арсов бр. 22 А,
Скопје
6. Исније Емини, ул. 30 бр. 10 Б с. Страчинци,
Скопје
7. Дион Кајили, ул. Хо Ши Мин бр. 35 3 Бутел,
Скопје
8. Ајше Ејуп, ул. 3 бр. 36 Долно Коњаре, Скопје
9. Александар Мициов, ул. Неретва бр.7, Скопје
10. Благоја Тодоровски, ул. Перо Наков бр. 25,
Скопје
11. Ерол Камбери, ул. Јован Кукузел бр.3А, Скопје
12. Хиба Ферати ул. Август Церасец бр. 10, Скопје
13. Љубе Младеновски, ул 2 бр. 5А, Скопје
14. Ардита Демири, ул. 111 13, Скопје
15. Бекири Хамиш, ул. Индира Ганди 31 бр. 48,
Скопје
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16. Даниела Костовска, Бул. Авној бр.2-2/3, Скопје
17. Тасим Љаки, ул. Шуто Оризари бр. 31, Скопје
18. Ана Спасовска, ул. Моша Пијаде 10-А, Скопје
19. Ајрије Алими, ул. 10 бр. 173 Арачиново, Скопје
20. Лидија Стефановска, ул. Востаничка бр. 166,
Скопје
21. Елмије Дергути, ул. Финска 0010 001, Скопје
22. Шерифе Ајдировска, ул. Латички ред бр. 20 с.
Сопиште, Скопје
23. Јованка Петковска, ул. Беровска бр. 2-4/20,
Скопје
24. Зајковска Катерина, ул. Првомајска бр. 2-11,
Скопје
25. Изет Бајрамовиќ, ул. 7 24 Б, Скопје
26. Аледин Мемеди, ул. 9 155, Скопје
27. Калина Барџовска, ул. 28 бр. 46, Скопје
28. Мишерем Сулејман, Скопје
29. Аник Дергути, ул. 14 1Б, Скопје
30. Наџмије Барди, Бул. Македонско-Косовска Бригада 19-2 Шуто Оризари, Скопје
31. Благоја Спасовски, ул. 14 19, Скопје
32. Таџевска Салахи, ул. 1 бр. 7 Радуша Сарај,
Скопје
33. Али Халиди, ул. Радован Цониќ бр. 39, Тетово
34. Кадри Назиф, ул. Архиепископ Доситеј 29-1/8
Чаир, Скопје
35. Фатмишај Асани, ул. 1 бр. 121 с. Морани,
Скопје
36. Наташа Артинова, ул. Петар Минов бр. 19,
Скопје
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37. Мимиде Исмани, ул. Света Петка с. Морани,
Скопје
38. Аџер Исмани, ул. Света Петка с. Морани,
Скопје
39. Себахат Исмани, ул. Света Петка с. Морани,
Скопје
40. Катерина Ташкова, ул. Петричка бр. 6, Скопје
41. Михаела Ташкова, ул. Петричка бр. 6, Скопје
42. Анди Рафизи, ул. Добри Даскалов 1/1-10,
Скопје
43. Амине Рафизи, ул. Добри Даскалов 1/1-10,
Скопје
44. Енсар Рафизи, ул. Добри Даскалов 1/1-10,
Скопје
45. Имран Рафизи, ул. Добри Даскалов 1/1-10,
Скопје
46. Аметовска Амдие, ул. 3 бр. 7, Скопје
47. Муслиовски Фета, ул. 3 бр. 60 с. Студеничани,
Скопје
48. Бранко Јаковчевски, ул. Манало бр. 7 Карпош,
Скопје
49. Силвана Талевска, ул. 22 бр. 86 Инџиково,
Скопје
50. Ведат Иљазов, ул. Призренска 10 Бутел 1,
Скопје
51. Милаим Адиловски, ул. 2 бр. 8 Патишка Река,
Сопиште, Скопје
52. Елифе Невзади, ул. Македонско Косовска Бригада бр.3/4 Чаир, Скопје
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