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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3096.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.152/19, 244/19 и
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020
година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20, 111/20, 128/20, 153/20
и 229/20) во членот 2 став (2) во табелата по подмерката „1.10. “ се додава нова подмерка „1.10-а.“ која гласи

Член 2
Во членот 3 по ставот (21) се додава нов став (22)
кој гласи:
„(22) Спроведувањето на подмерката 1.10-а. “Дополнителни директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец
Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка, Кадарка “ од
член 2 став 2 на оваа уредба се врши врз основа на потврди за предадено грозје издадени од страна на регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија.”
Ставовите 22 и 23 стануваат ставови 23 и 24.
Член 3
Во членот 4 во точката 3 зборовите „ и 1.19. ” се заменуваат со зборовите „,1.10-а. и 1.19.”
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9198/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

8 октомври 2020

Бр. 242 - Стр. 3

3097.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија
и услуги СТЕНЛЕЈ ДООЕЛ Свети Николе за земјоделско земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 100000 м2, кое се наоѓа на КП бр.1298-дел
м.в. Средни Рид, катастарска култура нива, катастарска
класа 6, запишано во Имотен лист бр.2469 катастарска
општина Пехчево во сопственост на Република Северна Македонија.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 18.11.2038 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1364/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3098.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ИЛИНКА Илинка Драги Савева с.Зрновци, за земјоделско
земјиште со површина од 23704 м2, кое се наоѓа на

дел-КП бр.5150/1, место викано Поповец, катастарска
култура оризова нива, катастарска класа 1, запишано
во Имотен лист бр.84109 катастарска општина Виница
во сопственост на Република Северна Македонија.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-1541/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3099.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА
КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20,
190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20,
217/20, 226/20, 229/20, 235/20, 236/20 и 240/20), во член
1, став 1, во точката 1., во ставот 16, Прилогот број 52 –
Алгоритам за постапување во училиштата во случај на
појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен
на Коронавирус COVID-19 од Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, се заменува со нов
Прилог број 52, кој е даден во прилог и е составен дел
на оваа одлука.
Во точката 14. ставовите 4, 5, 6 и 7 се бришат.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, освен одредбата од член 1 став 2 од оваа одлука која ќе се применува од 12 октомври 2020 година.
Бр. 44-2147/44
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 4 - Бр. 242

8 октомври 2020

8 октомври 2020

Бр. 242 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 242

8 октомври 2020

8 октомври 2020

3100.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и
261/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КО
ЖЕЛИНО“ ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на
минералната суровина се доделува во фунција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната
суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минералната суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина - варовник на локалитетот „КО Желино“ општина Желино.
Концесијата за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член ќе се додели на понудувачот кој ќе
успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

Бр. 242 - Стр. 7

По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина, Комисијата од став 2
на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот
повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Прв заменик на
Бр. 44-6042/1
Претседателот на Владата
6 октомври 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
м-р Артан Груби, с.р.
__________
3101.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19 ), а во
врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.32/20),Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО БЛАЦЕ КАЛЕ, ОПШТИНА
ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс
КО Блаце Кале, општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7048/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

Стр. 8 - Бр. 242
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3102.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА НАПЛАТНИ
СТАНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НАПЛАТНА СТАНИЦА ДЕМИР КАПИЈА,
КО ДЕМИР КАПИЈА, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба и инсталација на електронски систем за наплатни станици во Република Северна Македонија наплатна станица Демир
Капија, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 15664м2 ги
има следните катастарски индикации:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА
ИНДУСТРИЈА КО САРАЌИНО, ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Сараќино, Општина
Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7057/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7052/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3103.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

3104.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРИДРУЖНИ И УСЛУЖНИ ОБЈЕКТИ
НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М1 (А1-Е75) КО ТРЕМНИК,
ОПШТИНА НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за
изградба на бензинска пумпна станица со придружни и
услужни објекти на магистрален пат М1 (А1-Е75) КО
Тремник, Општина Неготино.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 4024м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7060/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3105.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРНО
КРАТОВО“ ОПШТИНА КРАТОВО
1. На Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН
МЕДДЕНЏИЛИК ДОО Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минералната суровина - металични минерални суровини на локалитетот „Горно Кратово“ општина Кратово.
2. Површината на истражниот простор од точката 1
на оваа одлука изнесува P = 6.41808km2 и е определена
со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, кои се дадени во следнава табела:
Точка
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9

Координата Х
4661790
4661790
4659900
4659130
4659130
4659460
4659460
4660530
4660530

Координата У
7598620
7600400
7600900
7599600
7597103
7597097
7598756
7598756
7597080

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од
шест години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина -металични минерални суровини на локалитетот „Горно Кратово“ општина Кратово.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари
субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Елаборат за извршените
детални геолошки истражувања на минералната суровина е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на
Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Прв заменик на
Бр. 45-7591/1-19
Претседателот на Владата
6 октомври 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
м-р Артан Груби, с.р.
__________
3106.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште(„Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со
член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИКЛУЧОК И ПРИСТАПЕН ПАТ ДО МХЕЦ ОСТРИЛСКА СО РЕФ.БР.235 КО ОСТРИЛЦИ, ОПШТИНА
КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на приклучок и пристапен пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр.235
КО Острилци, општина Крушево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 242м2, ги
има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Прв заменик на
Бр. 44-7686/1
Претседателот на Владата
6 октомври 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
м-р Артан Груби, с.р.
__________
3107.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,
190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
Член 1
Со оваа одлука на Општина Валандово се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП
бр. 11.03, кое претставува дел од КП.бр. 2126/1 со површина од 1747 м2, градежно неизградено земјиште, КО
Јосифово, запишано во Имотен лист бр. 1222 согласно
Извод од Урбанистички план за село Јосифово, број
12-831/3 од 19.8.2019 година, донесен со Одлука на Советот на Општина Валандово, бр.08-98/8 од 2.8.2019
година, за изградба на објект со намена В2-здравство и
социјална заштита.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8232/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3108.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест, на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Прв заменик на
Бр. 44-8418/1
Претседателот на Владата
6 октомври 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
м-р Артан Груби, с.р.
__________
3109.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:
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1) Физибилити студија и други технички документи
и тоа:
- Извештај за преглед на постојната физибилити
студија и модел на транспорт;
- План за моделирање на транспорт;
- Извештај за собирање на податоци;
- Програма за истражување (релевантна за земјата
корисник) - геодетско и геотехничко истражување;
- Извештај за моделирање на транспорт;
- Извештај за проценка на трошоците и
- Извештај за трошоците и придобивките;
2) Студија за изводливост и други технички документи и тоа:
- Извештај за ажурирање на анализите за изводливост;
- Ажурирање на Извештајот за оценка на влијанието врз животната средина и социјалните прашања;
- Стратегија за набавка и Извештај за идеен проект
(релевантни за земјата корисник) и
- Стратегија за набавка и Извештај за идеен проект
(релевантни за Република Бугарија);
3) Идејни и основни проекти и тоа:
- Нацрт на основен проект за постојан колосек, градежни објекти, станици и електрификација за Дел 3;
- Финален основен проект за постојан колосек, градежни објекти, станици и електрификација за Дел 3;
- Финален основен проект за основен проект за прекуграничен тунел „Деве Баир“ и дел од постојан колосек лоциран на територијата на Република Бугарија;
- Нацрт на идејни проекти за сигнализација, ETCS-1
и телекомуникација (CTC) за Дел 3;
- Финални идејни проекти за сигнализација, ETCS1 и телекомуникација (CTC) за Дел 3;
- Финален основен проект (и) за електрификација
на деловите 1 и 2 и
- Финални идејни проекти за GSM-R за сите 3 секции (од Куманово и границата со Бугарија);
4) Технички делови на тендерската документација и
тоа:
- Нацрт на општата техничка спецификација - Том
3 за единечна цена / FIDIC Red Book договори;
- Нацрт на општите барања на работодавачот/и Том 3 за паушални договори / FIDIC Yellow Book договори;
- Технички делови на тендерски документи за градежни работи на постојан колосек, градежни објекти,
станици и електрификација за Дел 3;
- Технички делови од тендерските документи за
градежни работи за електрификација на секциите 1 и 2;
- Технички делови на тендерски документи за работи за сигнализација, ETCS-1 и телекомуникација (CTC)
за Дел 3;
- Технички делови од тендерски документи за работи за GSM-R за сите 3 секции (од Куманово и граница
со Бугарија) и
5) Податоци за предмер и пресметки и поврзани
единечни трошоци и тоа база на податоци за сите ставки вклучени во BoQ и поврзани единечни трошоци во
електронска форма - оригинални датотеки за уредување.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија- Скопје.
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Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија- Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8420/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3110.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 5450,
КО Крушево, ул. „Никола Ѓуровиќ“ б.б. во Крушево и
тоа:
- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-10,
влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 167 м2;
- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-10,
влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 17 м2 и
- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-10,
влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 26 м2,
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8607/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3111.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 940, КО
Небрегово, место викано Село, во с.Небрегово и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3,
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, со внатрешна површина од 141 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез
1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 58 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез
1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ПП, со внатрешна површина од 5 м2;
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В3-10,
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда П, со внатрешна површина од 12 м2 и
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В3-10,
влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда П, со внатрешна површина од 17 м2,
во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8608/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3112.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералната суровина – мермер на локалитетот „Габосово Рамниште“
Општина Прилеп, поднесена од страна на Друштвото
за производство, трговија и услуги АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бр.24-4870/1 од
10.10.2017 година, бидејќи од Министерство за животна средина и просторно планирање (Управа за животна
средина) е добиено негативно мислење бр.11-1908/6 од
17.4.2018 година, со образложение дека локалитетот
„Габосово Рамниште“ во поголем дел навлегува во границите на подрачјето „Плетварски Козјак“ кое е пред-

ложено за заштита од категоријата Научно истражувачки природен резерват. Исто така подрачјето „Плетварски Козјак“ согласно Предлог-репрезентативната мрежа на заштитени подрачја подржана од програмата за
развој на Обидинетите Нации-УНДП и Глобалниот
Еколошки фонд – ГЕФ, претставува идентификувано
подрачје за заштита од категорија – Парк на природата.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Прв заменик на
Бр. 45-9266/1-19
Претседателот на Владата
6 октомври 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
м-р Артан Груби, с.р.
__________
3113.
Врз основа на член 5 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и
83/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020
ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19 и 166/20 ), во членот 1
став 2 износот ,,81.792.000,00“ се заменува со износот
,,78.642.704,00 “, износот ,, 19.800.000,00“ се заменува
со износот ,,18.642.704,00 “ , а износот ,,1.992.000,00 “
се брише.
Член 2
Во членот 2 точка а) во воведната реченица износот
,,7.871.000,00 “ се заменува со износот ,,7.635.364,00 “.
Во потточката 1 износот ,, 5.677.000,00 “ се заменува со износот ,, 5.941.364,00 “.
Потточката 7 се брише.
Во точката в) износот ,,8.476.000,00 “ се заменува
со износот ,, 8.008.269,00 “.
Член 3
Во членот 3 износот ,, 62.000.000,00 “ се заменува
со износот ,, 61.546.071,00 “, а износот ,, 2.000.000,00 “
се заменува со износот ,,1.546.071,00“.
Член 4
Членот 4 се брише.
Член 5
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8044/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

8 октомври 2020
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3114.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16,
106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА
УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА
НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за составот, квалитетот и кројот на
униформата и ознаките на униформата на Полицијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19, 111/19, 163/19, 250/19,
270/19, 75/20, 173/20 и 219/20), во член 3 точка 9 потточка 9.1 во потточката 9.1.1 Табелата бр. 16 се заменува со нова Табела бр. 16, која гласи:

Во потточката 8.3 Табелата бр. 42-в се заменува со
нова Табела бр. 42-в, која гласи:

Потточката 8.3.1 се менува и гласи:
„8.3.1 Ознаки на мерки за маица со кратки ракави

Член 2
Во член 4 точка 4 во потточката 4.5 Табелата бр.
37-ѓ се заменува со нова Табела бр. 37-ѓ, која гласи:

Во точка 8 потточка 8.1 во потточката 8.1.1 Табелата бр. 42 се заменува со нова Табела бр. 42, која гласи:

А)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
I)

Должина на маица
½ Обем на гради
Должина на ракав
Длабочина на вратниот изрез
Ширина на рамо
Длабочина на отворот на ракавот
½ Ширина на ракав
Ширина на пораб“
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Член 3
Во член 5 став 2 точка 1 во потточката 1.1.1 Табелата бр. 49 се заменува со нова Табела бр. 49, која гласи:

Во поточката 1.2 зборовите „со димензии 105 х 32
cm“ се заменуваат со зборовите „со димензии 10,5 х 3,2
cm“, а зборовите „со димензии 95 х 115 cm“ се заменуваат со зборовите „со димензии 9,5 х 11,5 cm“.
Во точка 2 потточка 2.2 во потточката 2.2.1 Табелата бр. 53 се заменува со нова Табела бр. 53, која гласи:
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Напомена: Својствата се испитуваат според
наведениот стандард или со негов еквивалент.“
Во точка 4 во поточката 4.2 зборовите „со димензии
105 х 32 mm cm“ се заменуваат со зборовите „со
димензии 10,5 х 3,2 cm“, а зборовите „со димензии 95 х
115 mm cm“ се заменуваат со зборовите „со димензии
9,5 х 11,5 cm“.
Во делот „Напомена:“ зборовите „изнесува ± 5“ се
заменуваат со зборовите „изнесува ± 5%“.
Во точка 5 потточка 5.1 во потточката 5.1.1 Табелата бр. 63 се заменува со нова Табела бр. 63 која гласи:

Напомена: Својствата се испитуваат според наведениот стандард или со негов еквивалент.“
Во потточка 5.2 во потточката 5.2.1 Табелата бр. 63
в се заменува со нова Табела бр. 63 - в која гласи:
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Член 4
Во член 24 ставот 2 се менува и гласи:
„Составот, квалитетот и кројот на: зимската летачка
јакна N–3 B и заштитниот комбинезон Buoyant Suit
Type V PFD се утврдени согласно стандардот MIL
STD.“
Во ставот 5 по зборовите „дводелен летен комбинезон“ се додаваат зборовите „и зимски едноделен комбинезон“.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1-79022/1
7 октомври 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3115.
Врз основа на член 191 став (4), а во врска со член
241 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 9 став (4) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен
весник на Република Северна Македонија“, бр.116/19),
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
НА ЕНЕРГИЈА
1. Во Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.
08-01/18 („Службен весник на Република Македонија“,
бр.15/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19 и 9/20) во точката 2 алинеја 5 се

менува бројот на ветерните турбини и моќноста на турбината на ветерната електроцентрала „Ветро Парк Богословец“ при што зборовите „10 ветерни турбини со
моќност на турбина од 3600 kW“ се менуваат со зборовите „8 ветерни турбини со моќност на турбина од
4500 kW“.
2. Ова решение се доставува до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна
средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на
пазарот на електрична енергија и Операторот на електропреносниот систем.
3. Ова решение 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. 08-01/18
5 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 191, paragrafi (4), e në lidhje me nenin
241 paragrafi (2) 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 9, paragrafi (4) të Rregullores së
Prodhuesve Preferencial, që Përdorin Tarifë Preferenciale
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“
nr. 116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
në seancën e mbajtur më 5 tetor 2020, solli
AKTVENDIM
PËR NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT PËR
MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË
PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGJISË
ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E
RINOVUESHME TË ENERGJISË
1. Në Aktvendimin për Marrjen e Statusit të
Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë
Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të
Energjisë PA1 nr. 08-01/18 („Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë“, nr. 15/18 dhe „Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 110/19 dhe 9/20)
në pikën 2 nënpika 5, ndryshohet numri i turbinave të erës
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dhe fuqia e turbinës së centralit elektrik të erës "Vetro Park
Bogosllovec" me çka fjalia "10 turbina të erës me fuqi të
turbinës prej 3600 kW“ zëvendësohet me fjalinë "8 turbina
të erës me fuqi të turbinës prej 4500 kW“.
2. Ky aktvendim i dërgohet parashtruesit, Ministrisë së
Ekonomisë, Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit
Hapësinor, Agjencisë së Energjetikës së Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Operatorit të Tregut të Energjisë
Elektrike dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike.
3. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij dhe
publikohet në "Gazetën

Zyrtare të Republikës

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. 12-166/20
5 октомври 2020 година
Скопје

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

së

Прилог:

Maqedonisë së Veriut" si dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
PА1 nr. 08-01/18

dhe i Shërbimeve të Ujit të

5 tetor 2020

Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Shkup

__________
3116.

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија
од обновливи извори МГИ Енергетика ДОО Скопје, со
седиште на ул. Петар Ацев бр.7, Скопје-Аеродром, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија

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, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, на седница-

3. Датум на издавање на лиценцата: 5 октомври
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 5 октомври
2030 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-443-2020

та одржана на 5 октомври 2020 година, донесе
6. Единствен матичен број: 7435223
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија од обновливи извори МГИ Енергетика ДОО
Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е дадена во Прилог, којшто
е составен дел на оваа одлука.

7. Единствен даночен број: 403202545937
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како трговија со електрична енергија во смисла на
оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и
продажба во странство.
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9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен:
- на операторот на електропреносниот систем и
операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на
електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична
енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност
со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е
должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*,
- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,
- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена,
при што во фактурата за потрошувачите директно
приклучени на електропреносниот систем го вклучува
и надоместокот на електрична енергија од обновливи
извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот
на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
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- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци.
11. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
12. 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.
13. 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 ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.
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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 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 13 të
Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe
114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 5 tetor 2020, miratoi

3. Data e lëshimit të licencës: 5 tetor 2020
4. Data e skadimit të licencës: 5 tetor 2055
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: ЕЕ-ТРГ443-2020
6. Numri amzë: 7435223
7. Numri tatimor: 403202545937

VENDIM
PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, TREGTI ME
ENERGJI ELEKTRIKE
1. Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike nga
Burimet e Rinovueshme MGI “Energetika” SHPK, i
lëshohet licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike,
tregti me energji elektrike.
2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, tregti
me energji elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është
pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PА1 nr. 12-166/20
5 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
__________
Shtojcë:

LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
TREGTI ME ENERGJI ELEKTRIKE
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:
Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike nga
Burimet e Rinovueshme MGI “Energetika” SHPK, Shkup,
me seli në rr. “Petar Acev” nr.7, Shkup - Aerodrom,
Republika e Maqedonisë së Veriut
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca: Tregti me energji elektrike

8. Lloji dhe volumi i veprimtarisë energjetike, që do
të kryhet
Si tregti me energji elektrike sa i përket kësaj licence,
konsiderohet blerja e energjisë elektrike në Republikën e
Maqedonisë së Veriut apo jashtë vendit, me qëllim të
shitjes te tregtarët e tjerë, furnizuesit e tjerë, operatori i
sistemit elektrotransmetues, operatori i sistemit të
shpërndarjes së energjisë elektrike, konsumatorët e
energjisë elektrike, të cilët i plotësojnë kushtet e
pjesëmarrjes së pavarur në tregun e energjisë elektrike, si
dhe shitjen jashtë vendit.
9. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria
Veprimtarinë energjetike, tregti me energji elektrike,
bartësi i licencës do ta kryejë në të gjithë territorin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit.
10. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i obliguar që:
- operatorit të sistemit të elektrotransmetimit dhe
operatorit të tregut të energjisë elektrike, t'ju dërgojë
informata me kohë për sasitë e energjisë elektrike dhe
oraret kohore përkatëse nga të gjitha kontratat e shitblerjes
së energjisë elektrike, si dhe kontratat e transkacioneve
tejkufitare, përmes rrjetit të elektrotransmetimit në
përputhje me rregullat e tregut të energjisë elektrike dhe
rregullat e shpërndarjes të kapaciteteve tejkufitare
transmetuese,
- në rastet kur kryhen transakcione tejkufitare të
energjisë elektrike, për energjinë elektrike, për të cilën ka
marrë obligim ta dorëzojë te konsumatorët e tij, duhet të
marrë me qira kapacitet të mjaftueshëm tejkufitar
elektrotransmetues dhe/ose të shpërndarjes së energjisë
elektrike, në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe
rregullat dhe dispozitat e miratuara në bazë të Ligjit të
Energjetikës*.
- të sigurojë besueshmërinë e të dhënave dhe të sasive
të energjisë elektrike të dorëzuar deri te konsumatorët,
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- në bazë të matjeve të energjisë elektrike të shpenzuar,
të kryera nga operatori i sistemit përkatës, konsumatorëve
të tij t'u faturojë për energjinë elektrike, të dërguar sipas
çmimit të dakorduar, me çka fatura e konsumatorëve e
lidhur direkt në sistemin elektrotransmetues përfshin edhe
kompensimin e energisë elektrike, nga burimet e
rinovueshme të energjisë së prodhuar nga prodhuesit, të
cilët përdorin tarifë preferenciale. Nëse bartësi i licencës ka
lidhur kontratë me operatorin e sistemit të shpërndarjes së
energjisë elektrike, në faturën e energjisë elektrike të
dorëzuar e përfshin edhe kompensimin për përdorimin e
sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike,
- të sigurojë dërgesë të papenguar dhe të vazhdueshme
të energjisë elektrike në përputhje me kontratat e
shitblerjes së energjisë elektrike,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë të secilës
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo të
veprimtarive tjera që i kryen,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e
përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë
tregti me energji elektrike, mbrojtjes së konkurrencës,
mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor,
jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës,
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të
Komisionit
Rregullator
të
Energjetikës
në
dokumentacionin e përgjithshëm, që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca,
në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave.
11. Оbligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës
Financiare dhe Afariste
Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni
Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të
vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke përfshirë
edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të
kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1. sasinë e prokuruar dhe të shitur të energjisë elektrike
gjatë vitit,
2. llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
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3. ekipimin kadrovik, trajnimet dhe përsosjen
profesionale të të punësuarve,
4. sigurimin e kushteve për kryerje të sigurtë, të
vazhdueshme dhe cilësore të veprimtarisë.
12. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
pezullimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
pezullimi dhe marrja e kësaj licence, do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe
Rregulloren e Licencave.
13. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga
ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i
Energjetikës do të marrë masa në përputhje me Ligjin e
Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3117.
По извршеното срамнување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување и
дополнување на Oдлуката за утврдување на цената за
објавување на огласи, акти и неважечки документи во
службеното гласило „Службен весник на Република
Македонија“ („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 239/20), направена е техничка грешка
во точката 10 од Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во
„Службен весник на Република Македонија“, која е
составен дел на Одлуката, поради што се дава следната
ИСПРАВКА
Во Одлуката за изменување и дополнување на Oдлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“, во
Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник
на Република Македонија, која е составен дел на Одлуката, под насловот „Објавување на огласи и акти“, во
новата точка под реден број 10, во колона 2, по зборовите: „и други акти“ треба да стојат зборовите: „(за објавена една страна во весникот)“.
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8 октомври 2020 година
Скопје
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