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3627.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Северна Македонија („Службен весник на
Република Mакедонија“ бр. 52/91, 1/92, 31/98, 91/01,
84/03, 107/05, 3/09, 49/11 и 6/19), донесувам

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА КНЕЖЕВСТВОТО
ЛИХТЕНШТАЈН

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА
ФИНСКА

I
Г. Кенан Рамадани се поставува на должноста нерезидентен вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Кнежевството Лихтенштајн, со седиште во Берн, Швајцарската Конфедерација.

I
Г-а Мира Крајачиќ се поставува на должноста
нерезидентен вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Северна Македонија за Република
Финска, со седиште во Стокхолм, Кралството
Шведска.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Указ број 2
8 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Указ број 3
8 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

11 ноември 2019

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3628.
Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14,
199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за изградба, продажба и
одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/19 и 29/19 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.184/19) во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна
Македонија“.
2. Во Првиот дел во ставот 1, став 3 алинеја 1, став
4 во алинеите 5, 6, 12 и 13 и став 5 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
3. Во Вториот дел, Глава I, во потточката I.1.1.
„Повеќегодишни проекти за изградба на станбен и
деловен простор наменет за продажба“, ставовите 4
и 5 бришат.
По потточката I.1.1. се додава нова потточка I.1.2,
која гласи:
„I.1.2. Изградба на објекти на локации кои не се
задржуваат согласно важечки урбанистички план, а на
локациите е планирана станбена изградба.
Предвидена е изградба на 10 (десет) објекти за домување во Скопје и 1 (еден) во Битола, на локации на
кои постојат објекти во државна сопственост, кои не се
задржуваат согласно важечкиот урбанистички план, а
на локациите е планирана станбена изградба.
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, во име на Република Северна Македонија ќе учествува во изградба на 5 (пет)
објекти во Скопје, на локации во Општина Аеродром,
со учество во заедничка градба.
За носителите на станарско право кои живеат во
становите предмет на уривање, ќе се обезбеди решавање на станбеното прашање по пат на закуп на стан со
право на откуп, согласно Законот за продажба на станови во општествена сопственост.
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Физичките показатели се дадени во Прилог „I.1.2.
Изградба на објекти на локации кои не се задржуваат
согласно важечки урбанистички план, а на локациите е
планирана станбена изградба“, кој е приложен кон оваа
програма и е нејзин составен дел.
Во точката I.3, во ставот 1 бројот „33“ се заменува
со бројот „32“, бројот „72.329,41“ се заменува со бројот
„71.609,55“ и бројот „10.469,52„ се заменува со бројот
„10.640,88“.
Ставот 6 се менува и гласи:
„Останатите 161 стан во Штип, Кочани, Демир Капија и Прилеп ќе се реализираат во периодот 2020-2021
година.“
Во потточка I.1.1 во ставот 1, точка I.2 став 1 и во точката I.3 став 8 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во насловот на точката I.4 и став 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а во табелата зборовите:
„Национална Арена Филип 2 Македонски“ се заменуваат со зборовите: „Национална Арена Тодор Проески“.
Во Глава 2, точката II.3 став 1, став 2 алинеја 1 и во ставот 3 алинеја 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во насловот на точка II.4 зборовите: „Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република
Северна Македонија“, а во став 1 зборовите: „Национална Арена Филип II Македонски“ се заменуваат со
зборовите: „Национална Арена Тодор Проески“.
Во насловот на Глава III, во став 2 алинеја 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
4. Во Трет дел во ставовите 1 и 2, точка 1.1 став 1,
во насловот на точката 2, став 5, точка 3 став 6, точка
4 став 1, точка 5 став 1 алинеи 2, 3 и 4 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
5. Во Четврти дел Глава I во потточката 1.1.1 став 1,
потточка 1.1.3 став 1, потточка 1.1.4 во ставовите 8 и
14 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат
со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во Главата II, точка II во ставот 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во Главата III во ставот 2 зборовите: „Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република
Северна Македонија“.
6. Прилозите 1, 3 и 4 се менуваат со нови Прилози
1, 3 и 4 кои се составен дел на оваа програма.
7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7879/1
6 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3629.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од¬ Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16,
37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19 и 180/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/2019), во насловот на Програмата
зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Во делот IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА, точките 4 и 5 се бришат.
Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
Точката 18 се брише.
Точките 19, 20, 21 и 22 стануваат точки 16, 17, 18 и 19.
Точката 23 се брише.
Точките 24 и25 стануваат точки 20 и 21.
Точката 26 се брише.
Точките 27 и 28 стануваат точки 22 и 23.
Точките 29, 30 и 31 се бришат.
Точките 32, 33, 34, 35 и 36 стануваат точки 24, 25, 26, 27 и 28.
Точките 37, 38, 39 и 40 се бришат.
Табелата 1: Финансиски средства за реализација на програмата, се заменува со нова табела која гласи:

Стр. 12 - Бр. 233
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Во делот „VI. Финансирање на програмата“ во став 3 износот „25.000.000,00“ се заменува со износот
„19.500.000,00“, а износот „10.000.000,00“ се заменува со износот „4.500.000,00“.
Низ целиот текст на Програмата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-8500/1
5 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

Стр. 14 - Бр. 233
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
3630.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за
информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ПОДАТОЦИ ВО ПОЕДИНЕЧНИТЕ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И ИЗВОРНИЦИТЕ НА
ПОДАТОЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат стандардите за
квалитет на податоци во поединечните бази на податоци на надлежните органи и изворниците на податоци,
при нивна интерграција во Централниот регистар на
население (во натамошниот текст: Регистарот).
Член 2
При водењето на поединечните бази на податоци се
користат стандардите ISO/IEC 10646 или CWA
13873:2000, односно UNICODE.
Изворниците на податоци треба да ги имплементираат стандардите:
- ISO 3166 стандард за кодот на државите и
- ISO 8601 елемент на податоци за размена.
По исклучок на став 1 од овој член, доколку изворниците ги користат ISO 5427:1984 за кирилично писмо
и ISO 5426-2:1996, за латинично писмо, треба да го
применат ICAO стандардот за транслитерација.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3789/4
7 ноември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.
__________

3631.
Врз основа на член 18 став (3) и член 19 став (3) од
Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
98/19), министерот за информатичко општество и администрација, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИЧКИТЕ ПРОЦЕДУРИ НА
ВРШЕЊЕ УПИСИ, ЧУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА
ИЗВОРНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ И
НАЧИНОТ И ТЕХНИЧКИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА
ИНТЕГРАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО РЕГИСТАРОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и техничките процедури на вршење уписи, чување и бришење
на изворни податоци содржани во Централниот регистар на население (во натамошниот текст: Регистарот),
како и начинот и техничките процедури за интеграција
на податоците во Регистарот.

Член 2
При вршење на упис или бришење на личен податок кој е дел од содржината на податоците во Регистарот, а кој е евидентиран во поединечните бази на податоци, изворниците извршениот упис или бришење на
тој податок го евидентираат и во Регистарот.
Изворните податоци се чуваат во поединечните бази на податоци кај изворникот на податоци.
Уписот на изворни податоци подразбира запишување на тие податоци кај изворникот на податоци, како и
промена на веќе упишани податоци.
Единствен идентификатор на овластено лице кај изворникот, кој ги врши работите определени со овој
член подразбира податок или збир на податоци со коишто лицето може да се идентификува на еднозначен
начин во рамки на системот на изворникот (во натамошниот текст: единствен идентификатор).
Член 3
Уписот или бришењето на изворните податоци се
врши заради настаната потреба од упис или бришење
на изворните податоци на физичкото лице, согласно закон.
Уписот или бришењето на податоците кои ја формираат содржината на податоците во Регистарот се
врши преку единствената околина.
Изворникот на податоци при вршење на уписи или
бришење на изворен податок соодветно го изменува и
статусот на податочниот сет.
Изворникот на податоци измената на статусот на
податокот ја прави достапна и за Регистарот.
Член 5
Изворниците на податоци треба да обезбедат евидентирање на авторизиран пристап (логови) при секој
упис или бришење на податоци кои ја формираат содржината на Регистарот.
Изворниците на податоци го евидентираат секој авторизиран пристап која треба да ги содржи најмалку
следните податоци: единствениот идентификатор, работна станица од каде се пристапува до информацискиот систем, датум и време на пристапување, субјектот
на лични податоци и видот на податоците кон кои е
пристапено, видот на пристапот со операциите кои се
преземени, запис за авторизација за секое пристапување, запис за секој неавторизиран пристап и запис за
автоматизирано отфрлање од информацискиот систем.
За секој авторизиран пристап од ставот 2 на овој
член, се чуваат и податоци за идентификување на информацискиот систем од кој се врши надворешен обид
за пристап во оперативните функции или личните податоци без потребното ниво на авторизација.
Операциите кои овозможуваат евидентирање на податоците од ставовите 2 и 3 на овој член треба да бидат
контролирани од страна на офицерите за заштита на
личните податоци кај изворниците на податоци и истите не може да се деактивираат.
Од страна на офицерите за заштита на личните податоци се врши периодична проверка на податоците од
ставовите 2 и 3 на овој член.
Член 6
Интеграцијата на податоците во Регистарот се
спроведува преку комуникациски протоколи со технички детали на системско ниво помеѓу изворниците
на податоци и Регистарот.
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Синхронизацијата на податоци се спроведува преку
единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат, односно преку Македонска
Информациска Магистрала (МИМ), со воспоставување
на веб сервиси регистрирани во сервисниот канал на
МИМ.
Изворниците на податоци е потребно преку МИМ
да ги даваат новите и изменетите податоци за населението, преку веб сервисите за ажурирање на податоците во Централниот регистар за население, со што се
смета дека се воспоставени технички протоколи за автоматска синхронизација.
Член 7
Изворникот на податоци треба да ги исполни условите за интероперабилност на системи со МИМ, согласно Законот за електронско управување и електронски услуги и подзаконските акти.
Изворникот на податоци при ажурирање на податоците во Регистарот треба да ги повикува веб сервисите
заради интеграција на податоците во Регистарот.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3789/5
7 ноември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.
__________

3632.
Врз основа на член 22 став (3) и член 27 став (5) од
Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
98/19), министерот за информатичко општество и администрација, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИНИЦИРАЊЕ ПОСТАПКА
ЗА ВРШЕЊЕ УПИСИ НА ИЗВОРНИТЕ ПОДАТОЦИ ИЛИ ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА БАРАЊЕ ЗА
ВРШЕЊЕ УПИС ИЛИ ПРОМЕНА НА ИЗВОРНИ
ПОДАТОЦИ И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ ЗА
НОТИФИКАЦИЈА ПОРАДИ НЕСОВПАЃАЊЕ НА
ПОДАТОЦИ
Член 1
Со овој Правилник се пропишува содржината и начинот на поднесување барање за иницирање постапка
за вршење упис на изворните податоци или промена на
податоци во Централниот регистар на население (во
натамошниот текст: Регистарот) за кои е утврдено несовпаѓање на податоците содржани во Регистарот, како
и содржината и начинот на издавање потврда за прием
на барање за иницирање на постапка за вршење уписи
или промена на изворни податоци, како и содржината
и начинот за нотификација поради несовпаѓање на податоци во Регистарот, преку Националниот портал за
електронски услуги (во натамошниот текст: Порталот).
Член 2
Под несовпаѓање на податок во смисла на овој правилник се подразбира констатирање на различен упис
на поединечните податоци кои ја формираат содржина-

та на Регистарот споредено со податоците кои се содржани во поединечните бази на податоци кои ги водат
изворниците.
Член 3
Барање за иницирање постапка за вршење упис или
промена на изворни податоци содржани во Регистарот,
а за кои се надлежни изворниците на податоци (во натамошниот текст: барање), може да поднесе физичко
лице – субјект на лични податоци за своите лични податоци, за кои во Регистарот е утврдено несовпаѓање.
Барањето може да се поднесе преку Порталот, преку посредник за административни услуги по електронски пат (во натамошниот текст: посредникот) во Една
точка за услуги или на шалтер на изворник на податоци.
Член 4
Барањето може да се поднесе преку Порталот, доколу изворникот на податоци ја обезбедува конкретната административна услуга по елктронски пат преку
Порталот, а која услуга согласно закон завршува со соодветен упис или промена во поединечната база на податоци на изворникот.
Содржината на барањето е стандардизиран електронски образец достапен во соодветен формат на Порталот и е потврден од верификаторот на изворникот.
Член 5
Доколку надлежниот изворник ја обезбедува конкретната административна услуга во Една точка за услуги, а која услуга согласно закон завршува со соодветен упис или промена во поединечната база на податоци на изворникот, барањето може да се поднесе и преку посредник.
Содржината на барањето е стандардизираниот
електронски образец достапен за посредникот во соодветен формат на Порталот.
Член 6
Доколку надлежниот изворник не ја обезбедува
конкретната административна услуга од членовите 3 и
4 од овој правилник, истата ја обезбедува согласно закон врз основа на кој се врши упис или промена на податоците кои ја формираат содржината на Регистарот.
Член 7
Нотификацијата поради несовпаѓање на податоци,
која Регистарот ја испраќа до надлежните изворници
на податоци, содржи податоци за:
- субјектот на личниот податок за чии податоци е
утврдено несовпаѓање,
- личните податоци кои не се совпаѓаат,
- податочните сетови во кои се содржани изворните
податоци кои не се совпаѓаат,
- евиденцијата на содржината и времето за упис на
личниот податок во соодветните бази на податоци кај
изворниците на податоци.
Нотификацијата од ставот 1 на овој член е автоматски генерирана порака која се испраќа до изворникот
или изворниците на податоци со употреба на логички
поврзани процеси.
Член 8
Нотификацијата поради несовпаѓање на податоци
која Регистарот ја испраќа до корисничкиот профил на
физичкото лице на Порталот, содржи податоци за:
- личните податоци кои не се совпаѓаат,
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- податочните сетови во кои се содржани изворните
податоци кои не се совпаѓаат,
- евиденцијата на содржината и времето за упис на
личниот податок во соодветните бази на податоци кај
изворниците на податоци.
Нотификацијата од ставот 1 на овој член е автоматски генерирана порака која се испраќа до физичкото
лице со употреба на логички поврзани процеси.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3789/6
7 ноември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.
__________

3633.
Врз основа на член 23 став (5) и член 24 став (3) од
Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
98/19), министерот за информатичко општество и администрација, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ТЕХНИЧКИТЕ ПРОЦЕДУРИ И
МЕРКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ
НА КОИ СЕ ОБРАБОТУВААТ ПОЕДИНЕЧНИТЕ
БАЗИ НА ПОДАТОЦИ И НАЧИНОТ, ТЕХНИЧКИТЕ ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИТЕ КОИ ТРЕБА ДА СЕ
ПРЕЗЕМАТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ ТЕХНОЛОШКИ СТАНДАРДИ И ПРОЦЕСИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, техничките процедури и мерките за одржување на системите на
кои се обработуваат поединечни бази на податоци кои
се интегрираат во Централниот регистар на население
(во натамошниот текст: Регистарот) и начинот, техничките процедури и мерките за обезбедување примена на
единствените технолошки стандарди и процеси.
Член 2
Изворниците треба да преземаат мерки со кои ќе се
обезбеди сигурно, безбедно и непречено интегрирање
на податоците од системот на кои се обработуваат поединечните бази на податоци со Регистарот.
Изворниците треба најмалку три месеци пред спороведување на промена во сопствениот систем која може да има влијание на интеграцијата или експортирањето на податоците или да предизвика прекин на воспоставената интеграција на поединечните бази со Регистарот, да го известат Министерството за информатичко општество и администрација.
Член 3
Изворниците на податоци, надлежните органи и
другите субјекти треба да ги исполнат минималните
технички барања, политики и стандарди за приклучување на единствената околина.
Изворниците на податоци треба да преземат мерки
за сертификација на системите со кои се обработуваат
поединечните бази на податоци.
Надлежните органи и другите субјекти треба да
преземат мерки за сертификација на системите преку
кои им е одобрен пристап до податоците од Регистарот.

Член 4
Изворникот на податоци треба да преземе контролни мерки на влезот и за физичка безбедност на системите преку кои се врши интеграција на поединечните
бази на податоци во Регистарот, а особено да обезбеди:
- точно определен заштитен простор со строго контролиран влез и излез од просторот во кој се сместени
системите за интеграција, а кој се контролира со видео
надзор;
- систем на контрола, кој овозможува влегување само на лица со соодветна безбедносна проверка; и
- опис на системите кои се наоѓаат во таа зона, односно системи до кои е дозволен пристап на лицата со
соодветна безбедносна проверка.
Преземените мерки од став 1 на овој член преставуваат минимални стандарди за физичка безбедност.
Член 5
Изворникот на податоци треба да преземе мерки за
административната безбедност на системите преку кој
се врши интеграцијата на поединечните бази на податоци во Регистарот, а која се обезбедува преку:
- водење и ажурирање на евиденцијата според името и работното место на сите лица кои имаат право на
пристап до системите кај изворникот на податоци, а
спаѓаат во доменот на дејноста на организационите
единици за кои лицето е назначено,
- водење и ажурирање на евиденцијата на сите други организациони единици на изворникот на податоци
со кои тој е овластен да врши размена на податоци.
Преземените мерки од став 1 на овој член преставуваат минимални стандарди за административна безбедност.
Член 6
Контролорот и обработувачот на податоците од Регистарот треба да ги преземе мерките за физичка и административна безбедност на Регистарот согласно со
членовите 4 и 5 од овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3789/7
7 ноември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.
__________

3634.
Врз основа на член 29 став (2) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот
за информатичко општество и администрација, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА НАДЛЕЖНИТЕ
ОРГАНИ И ДРУГИ СУБЈЕКТИ ШТО КОРИСТАТ
ПОДАТОЦИ ОД ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА
НАСЕЛЕНИЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на водење на регистарот на надлежни
органи и други субјекти (во натамошниот текст: регистарот на субјекти) што користат податоци од Централниот регистар на население (во натамошниот текст: Регистарот).

11 ноември 2019

Член 2
Регистарот на субјекти содржи податоци за:
- редоследен број на надлежен орган или друг субјект,
- назив на надлежен орган или друг субјект,
- единствен матичен број на субјектот (ЕМБС),
- единствен даночен број (ЕДБ),
- седиште на надлежниот орган или друг субјект,
- податоци до кои има право на пристап за секоја
услуга поединечно,
- ниво на пристап до Регистарот за секоја услуга поединечно и
- време на одобрен пристап до Регистарот за секоја
услуга поединечно.
Нивото на пристап до Регистарот за секоја услуга
поединечно, определено со ставот 1, алинеја 7 на овој
член може да биде определено во зависност од обемот
на користење на податоците и тоа:
1) Основно ниво на пристап,
2) Средно ниво на пристап,
3) Високо ниво на пристап и
4) Целосен пристап.
Податоци опфатени во основно ниво на пристап се
следните:
- Име,
- Презиме,
- Адреса на живеалиште,
- Општина,
- Населено место,
- Улица,
- Број (број, влез, стан) и
- Додаток на број.
Податоци опфатени во средно ниво на пристап,
покрај податоците од основно ниво на пристап, се
следните:
- Датум на раѓање,
- Место на раѓање,
- Држава,
- Општина,
- Населено место,
- Адреса на привремен престој,
- Општина,
- Населено место,
- Улица,
- Број (број, влез, стан) и
- Додаток на број.
Податоци опфатени во високо ниво на пристап,
покрај податоците од средно ниво на пристап, се следните:
- ЕМБГ,
- Пол,
- Лични документи,
- Документ,
- Број на документ,
- Вид на документ,
- Датум на издавање на документот,
- Датум на важност на документот,
- Статус на документот,
- Место на издавање на документот,
- Мајка (ЕМБГ),
- Татко (ЕМБГ),
- Државјанство,
- Држава,
- Статус,
- Датум на почеток,
- Датум на престанок,
- Брачен статус,
- Датум на брачен статус,
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- Сопруг/а (ЕМБГ),
- Смрт,
- Датум на смрт,
- Место на смрт,
- Држава,
- Општина и
- Населено место
Начинот на определување на нивото на пристап до
податоците од Регистарот за секоја услуга поединечно
се определува според највисокото ниво на пристап од
податоците содржани во рамки на податочниот сет.
Член 3
Регистарот на субјекти се води во електронска форма и истиот е јавно достапен на веб страницата на Министерството за информатичко општество и администрација.
По секое ажурирање на податоците од регистарот
на субјекти, Министерството за информатичко општество и администрација објавува нова верзија од истиот
на својата веб страница.
Член 4
Податоците во регистарот на субјекти се запишуваат за секој надлежен орган и друг субјект врз основа на
претходно одобрено барање за пристап до Регистарот
за секоја услуга поединечно, врз основа на:
- назив на надлежниот орган или друг субјект,
- единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)
- единствен даночен број (ЕДБ)
- седиште на надлежниот орган или друг субјект која ја обезбедува услугата
- податоци до кои се бара пристап од Централниот
регистар на население,
- назив на услугата за која е поднесено барањето за
обезбедува на услугата,
- називот на акт врз основа на кој се обезбедува услугата и
- податоци дали услугата е верификувана во Каталогот на услуги (во натамошниот текст: Каталогот)
Барањето за упис во регистарот на субјекти за секоја услуга поединечно се обработува со помош на логички поврзани процеси преку кои се врши проверка
на неговата соодветност со податоците за услугата верификувана во Каталогот.
По проверката на соодветноста на барањето, а доколку податоците од барањето и податоците за таа услуга во Каталогот се совпаѓаат, надлежниот орган или
друг субјект се запишува во Регистарот, за што добива
автоматски генерирана порака.
Член 5
Надлежниот орган и друг субјект кои имаат право на
пристап до податоците од Регистарот заради извршување на својата надлежност или заради вршење на дејноста за која што се регистрирани, а за услугите кои не се
запишани во Каталогот барањето за упис во регистарот
на субјекти кое го доставува до Министерство ги содржи податоците од член 4 став 2 од овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3789/8
7 ноември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3635.
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 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19),
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-120/19 од 9 октомври 2019
година на Друштвото за производство услуги и трговија КРИН КГ - ДОО увоз - извоз Прилеп, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 7 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство услуги и трговија
КРИН КГ - ДОО увоз - извоз Прилеп му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КРИН 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. 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. 12-120/19
7 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство услуги и трговија КРИН
КГ - ДОО увоз - извоз Прилеп со седиште на ул. Орде
Тодороски - Шемко бр. 43 Прилеп, Република Северна
Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември
2019 година
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември
2054 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-395-2019

6. Единствен матичен број: 5822840
7. Единствен даночен број: 4021003140980
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КРИН СОЛАР” со локација на кровна површина на објекти на КП бр. 1064/9 и
КП бр. 1064/12, КО Беровци, општина Прилеп.
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КРИН 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,
- 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 кон-
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куренцијата, 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.
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.
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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
“КРИН СОЛАР”,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 999,845 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 фотоволтаични модули: 2597
- тип на фотоволтаични модули: поликристален силициум
- производител на фотоволтаични модули: ЈАМ72Ѕ09 375-359/PR
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 385 WP
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
SMA SUNNY TRIPOWER CORE 1 50 kW – 17 парчиња, 75 000 Wp
1) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.570
kWh/m2
2) очекувано производство на електрична енергија:
1.404.434 kWh
__________
3636.
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 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19),
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-121/19 од 9 октомври 2019
година на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала ФЕЦ “ВАБО СОЛАР”.
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2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
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. 12-121/19
7 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип со седиште
на ул. Гоце Делчев бр. 34 Штип, Република Северна
Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември
2019 година
4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември
2054 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-396-2019
6. Единствен матичен број: 4972007
7. Единствен даночен број: 4029995102237
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАБО СОЛАР” со локација на кров на производен погон на ГП бр.8б и КП бр.
1375/7, 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 “ВАБО 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 сис-

тем, 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,
- 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,
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- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
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
“ВАБО СОЛАР”,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 197,165 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 фотоволтаични модули: 523
- тип на фотоволтаични модули: монокристален силициум
- производител на фотоволтаични модули парчиња
388: LR6-72HPH 365-380M-380Wp
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 380 WP
- производител на фотоволтаични модули парчиња
45: LR6-72HPH 365-380M-375Wp
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 375 WP
- производител на фотоволтаични модули парчиња
90: LR6-72HPH 365-380M-365Wp
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 365 WP
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- KOSTAL Piko 36, 36 kW – 5 парчиња, 540000 Wp
- KOSTAL Piko 20, 20 kW – 1 парче, 255000Wp
1) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.620
kWh/m2
2) очекувано производство на електрична енергија:
258.000 kWh
__________
3637.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник
на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.
96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на
РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид
Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.
108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр.
44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019
и 124/2019), Законот за животната средина („Службен
весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување 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...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 11.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

68,50 (денари/литар)
70,50 (денари/литар)
62,00 (денари/литар)
50,50 (денари/литар)
33,340 (денари/килограм)
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(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 од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно 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 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, кои 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

28,868 (денари/литар)
30,622 (денари/литар)
30,539 (денари/литар)
29,899 (денари/литар)
26,364 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за
трошоци за работење преку склад и трговска маржа,
кој за Еуросупер БС-95, за Еуросупер БС-98, за Еуродизел БС (Д-Е V) и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ
од 5,600 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС, надоместокот е во износ од 1,00 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 кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- 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 малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот 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:
- 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 малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- 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

21,863 (денари/литар)
21,804 (денари/литар)
15,323 (денари/литар)
6,208 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 12.11.2019
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.
Бр. 02-3394/1
11 ноември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3638.
Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член
241 став 1 и 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 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по Барањето за продолжување на важноста на решението за
стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство,
трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје УП1
бр.08 - 135/15 од 5 ноември 2019 година, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 135/15 („Службен весник на Република
Македонија“ бр.182/15 и 85/18), на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Скопје, се продолжува до 20 март 2021 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, 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. 08-135/15
5 ноември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3639.
Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член
241 став 1 и 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 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по Барањето за продолжување на важноста на решението за
стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство,
трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје УП1
бр.08 - 136/15 од 5 ноември 2019 година, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 136/15 („Службен весник на Република
Македонија“ бр.182/15 и 85/18) на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Скопје, се продолжува до 20 март 2021 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, 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. 08-136/15
5 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3640.
Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член
241 став 1 и 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 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по Барањето за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи
извори на енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје УП1
бр.08 - 138/15 од 5 ноември 2019 година, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 138/15 („Службен весник на Република
Македонија“ бр.182/15 и 85/18), на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Скопје, се продолжува до 20 март 2021 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, 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. 08-138/15
5 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
3641.
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика
го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Северна
Македонија во периодот јануари-октомври 2019 година, во однос на просечните цените на мало во 2018
година, изнесува 0,1%.
Директор,
Апостол Симовски, с.р.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
3642.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02)
член 19, став 1, точка 44 од Статутот на Општина Берово („Сл. гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07,
30/08, 20/10 и 20/19), член 28, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.
161/2019), а по претходно добиена согласност од Министерството за образование и наука бр. 12-10346/2 од
4.10.2019 година, Советот на Општина Берово на 25 седница одржана на 6.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА ПУ С.МАЧЕВО ПРИ ООУ
„ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ“-БЕРОВО
Член 1
По претходно добиена согласност од Министерството за образование и наука бр. 12-10346/2 од 4.10.2019
година, се става во мирување, односно времено престанува со работа до повторен упис на ученици, ПУ с. Мачево при ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Берово“ и во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-3959/1
6 ноември 2019 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател,
Јован Матеничарски, с.р.
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