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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
3753.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен
весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО
МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ
СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца
и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат
свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска
чума во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17,
138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19, 153/19, 166/19 и 175/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова
решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02 – 1105/8
19 ноември 2019 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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3754.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО
ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Северна Македонија по потекло
од Соединетите Американски Држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 117/19), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додава
нова алинеја 2 која гласи:
“ - Сан Диего/San Diego,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-1885/2
19 ноември 2019 година
Скопје

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

3755.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ
ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО НИЛСКА ТРЕСКА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/17, 130/17, 145/17, 165/17, 14/18, 159/18 и 177/18), во насловот и во член 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02–3661/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3756.
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за јавното
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),
член 9, член 38, став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република
Северна Македонија, („Службен весник на РМ“
бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, нa осумдесетата седница одржана на 14.11.2019 година, и 19.11.2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО
ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО КАВАДАРЦИ, ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО КУМАНОВО И
ОСУМ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ
I
за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци е избран:
1. Димитар Нацев.
II
за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово е избрана:
1. Душица Александровска.
III
за јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избрани:
1. Даниел Коцев
2. Дејан Петрески
3. Наташа Ѓорѓиевска Цветановски
4. Драгана Тасевска Мајсторовиќ
5. Ана Слатинец Нестороска
6. Елма Сулејман
7. Фатон Азизи
8. Ајсер Адеми.
Оваа одлука влегува во сила на ден 19.11.2019 година, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Северна Македонија”
СОИ. Бр. 3/19
19 ноември 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.
_________

3757.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за
Советот на Јавните обвинители на Република Северна
Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГ Л А С
ЗА ИЗБОР НА
I
1. Еден јавен обвинител
нителство Кавадарци
2. Еден јавен обвинител
нителство Гевгелија
3. Еден јавен обвинител
нителство Крива Паланка
4. Еден јавен обвинител
нителство Свети Николе

во Основното јавно обвиво Основното јавно обвиво Основното јавно обвиво Основното јавно обви-

5. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Штип
6. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Ресен
7. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кичево
8. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар
9. Двајца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Тетово
10. Двајца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Битола
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен
условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46 од Законот
за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број150/07)
и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно
обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:
I Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, Гевгелија,
Крива Паланка, Свети Николе, Штип, Ресен, Кичево,
Гостивар, Тетово и Битола како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација во оригинал или заверена
фотокопија на нотар , уверенијата за државјанство и
лекарско уверение ( да не се постари од шест месеци
од денот на издавањето), диплома или уверение за
завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни обвинители да ги достават до Советот на јавните обвинители
на Република Северна Македонија на Кеј "Димитар
Влахов"бр.4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 08-172/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3758.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 43 став (3) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 26
став и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19,
54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-03/19 од 13 ноември 2019 година на
Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ
ТОПОЛКИ ДОО Скопје, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 ноември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА
РАБОТА
1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на
малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТОПОЛКА” со
реф. бр. 317 издадена на Друштвото за производство,
трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје” со
Одлука УП 1 бр. 12-03/19 од 25 април 2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 86/19), за таа цел, во Прилог 1 точка 4 датумот “25
ноември 2019 година” се заменува со “25 февруари
2020 година”.
2. 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. 12-03/19
22 ноември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3759.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 44 став (2) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 15 и член 32 од Правилникот за лиценци
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за
издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа за производство
на електрична енергија, УП1 бр. 12-19/19 од 29 октомври 2019 година на Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОФИЛА СОЛАР”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Со влегување во сила на оваа Одлука престанува
да важи Одлуката за издавање на привремена лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-19/19 од 25 април 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/19).
4. 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. 12-19/19
22 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗАВРШЕЊЕНАЕНЕРГЕТСКАДЕЈНОСТПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за земјоделство, производство, трговија и
услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип со седиште на ул.
Индустриска зона Македонка бр. 21 Штип, Република
Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 22 ноември
2019 година
4. Датум на важење на лиценцата: 22 ноември 2054
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-359-2019
6. Единствен матичен број: 6275346
7. Единствен даночен број: 4029007500281
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОФИЛА СОЛАР”
со локација на објекти на ул.Индустриска зона Македонка бр. 21, Штип, КП бр. 209/13, КО Штип 1, општина Штип.
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОФИЛА СОЛАР”,
со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
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- 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,
- 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.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за
работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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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.
14. Мерење на произведената електрична енергија и
моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“АГРОФИЛА СОЛАР”,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 30,36 kW,
3. општи податоци:
- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2019 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
4. податоци за опрема:
- број на фотонапонски панели: 92
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: JAP72S03330/SC
- номинални податоци на фотонапонски панели
- номинална моќност моќност 330 W,
- номинален напон на панел 37,78 V,
- номинална струја на панел 8,74 A,
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- KOSTAL Piko 15, 15 kW - 2 парчиња,
5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.450
kWh/m2
6. очекувано производство на електрична енергија:
44 MWh

АД МЕПСО

3760.
Врз основа на член 79 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19, а согласно член 19 став (1) точка 18)
од Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско
друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.215/19), по претходно одобрување од
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија со Решение бр. 122624/4 од 20.11.2019 година, Управниот одбор на
Друштвото на седницата одржана на ден 21.11.2019 година со Одлука бр. 02-6692/17 донесе
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ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА
ЗА БАЛАНСИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ
СИСТЕМ
Член 1
Во Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 179/19) во членот 18 ставот (4) се менува и гласи:
„(4) Стандарден продукт за аFRR балансен капацитет е часовен продукт со вредности исти или различни
во двете насоки.
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) По исклучок на став (4) ОЕПС може да одлучи
да воведе дополнителни продукти за аFRR балансен
капацитет во зависност од работењето и потребите на
електроенергетскиот систем.“
Ставот (5) станува став (6).
Член 2
Во членот 21 ставот (2) се брише.
Член 3
Во членот 23 се додаваат ставовите (2), (3) и (4) кои
гласат:
(2) BSP на аукцијата за набавка на aFRR балансен
капацитет доставува понуди за цена на aFRR балансна
енергија.
(3) BSP за доставените понуди за обезбедување на
aFRR балансна енергија во денот Д-1 за денот Д, ги
има следните можности:
1) да ги потврди веќе доставените понуди за балансни единици, количини и цени на балансна енергија,
доколку се во рамките на минималните и максималните вредности за цена на aFRR балансна енергија дефинирани во став (4) од овој член, или
2) да ги измени доставените понуди за истите балансни единици во однос на количините на балансниот
капацитет и цената на балансната енергија.
(4) Доставените понуди за aFRR балансна енергија
во денот Д-1 за денот Д треба да ги имаат следните
вредности и тоа:
1) за регулација нагоре цената на aFRR балансна
енергија доставена во Д-1 за денот Д, може да биде помала или еднаква од вредноста HUPX+50% за соодветниот час постигната во DAM (Day Ahead Market), но
истатa не смее да биде поголема од веќе понудената
цена на аукцијата за aFRR балансен капацитет.
2) за регулација надолу цената на aFRR балансна
енергија доставена во Д-1 за денот Д, може да биде поголема или еднаква од вредноста HUPX - 50% за соодветниот час постигната во DAM (Day Ahead Market),
но истата не смее да биде помала од веќе понудената
на аукцијата за aFRR балансен капацитет.
Член 4
Во членот 24 ставот (4) се брише.
Член 5
Во членот 25 ставот (1) се менува и гласи:
(1) Понудите за аFRR балансна енергија се подредуваат по следниот редослед:
1) за регулација нагоре - прво понудите со најниска
цена, се додека не се обезбеди потребната количина на
балансна енергија во висина на закупениот aFRR балансен капацитет,
2) за регулација надолу - прво понудите со највисока цена, се додека не се обезбеди потребната количина
на балансна енергија во висина на закупениот aFRR балансен капацитет.
Ставот (2) се брише.
Ставот(3) станува став (2).
Член 6
Во членот 33 ставот (1) се менува и гласи:
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„(1) Стандарден продукт за mFRR балансен капацитет е часовен продукт со вредности исти или различни
во двете насоки за секој период.“
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) По исклучок на став (1) ОЕПС може да одлучи
да воведе дополнителни продукти за mFRR балансен
капацитет во зависност од работењето и потребите на
електроенергетскиот систем.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 7
Во членот 39 се се додаваат три става (2) (3) и (4)
кои гласат:
(2) BSP на аукцијата за набавка на mFRR балансен капацитет доставува понуди за цена на mFRR балансна енергија.
(3) BSP за доставените понуди за обезбедување на
mFRR балансна енергија во денот Д-1 за денот Д, ги
има следните можности:
1) да ги потврди веќе доставените понуди за балансни единици, количини и цени на балансна енергија
доколку се во рамките на минималните и максималните вредности за цена на mFRR балансна енергија дефинирани во став 4 од овој член или
2) да ги измени доставените понуди за истите балансни
единици во однос на цената на балансната енергија или
3) да достави нови понуди за балансни единици за
обезбедување на балансна енергија, кои претходно не
биле вклучени во закупот на балансен капацитет;
(4) Доставените понуди за mFRR балансна енергија
во денот Д-1 за денот Д треба да ги имаат следните
вредности и тоа:
1) За регулација нагоре цената на mFRR балансна
енергија доставена во Д-1 за денот Д, може да биде помала или еднаква од вредноста HUPX+30% за соодветниот час постигната во DAM (Day Ahead Market), но
истатa не смее да биде поголема од веќе понудената
цена на аукцијата за mFRR балансен капацитет,
2) За регулација надолу цената на mFRR балансна
енергија доставена во Д-1 за денот Д, може да биде поголема или еднаква од вредноста HUPX - 30% за соодветниот час постигната во DAM (Day Ahead Market),
но истата не смее да биде помала од веќе понудената
на аукцијата за mFRR балансен капацитет.
Член 8
Во членот 41 ставот (1) се менува и гласи:
(1) Понудите за mFRR балансна енергија во мерит
ордер листата се подредуваат по следниот редослед:
1) За регулација нагоре - прво понудите со најниска
цена, се додека не се обезбеди потребната количина на
балансна енергија, За регулација надолу - прво понудите со највисока цена, се додека не се обезбеди потребната количина на балансна енергија.
Член 9
Во членот 51 став (1) по знакот „%“ се брише зборот „вредноста“ и на негово место се додаваат зборовите „највисоката месечна вредност“.
Член 10
Во членот 71 во ставот (4) бројот „69“ се менува со
бројот „70“.
Член 11
Во членот 104 по ставот (5) се додава нов став (6)
кој гласи:
„(6) Членот 30 став (2) и членот 47 став (2) од овие
Правила, за производителот на електрична енергија со
најголем инсталиран капацитет ќе почнат да се применуваат од 2021 година.
Ставот (6) станува став (7).
Член 12
Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применуваат од 1 јануари 2020 година.
Директор на ОЕПС
Дипл.ел.инж Борко Алексоски, с.р.
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