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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2261.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04; 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 јули 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ
ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата, по општините и Градот
Скопје во 2020 година.
Член 2
Согласно со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година финансирање на пренесените
надлежности од областа на културата ќе се врши во
раздел 18010, Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на Единиците на локалната самоуправа, на
ставка 443, преку блок дотации.
Член 3
Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба,
наменски се распределуваат на општините и на Градот
Скопје, за пренесените надлежности од областа на културата.
Член 4
Распределбата на средствата за блок дотации во
2020 година ќе се врши според следните критериуми:
- број на вработени во локалните установи од областа на културата по општини
- трошоци за реализирање на дејностите од областа
на културата според вкупната површина на објектите
во кои се сместени локалните установи во општината
- реализирање на дејностите од областа на културата
Распределбата на средствата од блок дотацијата за
културата по општини се врши според формулатa:
БДК = ∑ БДо

каде

о = 1,2,..... ,x

БДо = Тбпо + ТДКо
Тбпо = ∑ Ибплуо)
ТДКо = (ТДК1 + ТДК2 + ТДК3) + ∑ ТДКЛЗо
ТДК1= СДк1/ВПОлуо
ТДк2=СД К2/ ВПОлуо
ТДК3=СД К3/ ВПОлуо
ТДКЛЗо = ИСДК / БО
БДК – вкупна блок дотација за култура
х – број на општини што се финансираат со блок
дотации

БДо – вкупна блок дотација за општина
Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во
општината
ТДКо –трошоци за дејноста култура за општината
Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во
локалните установи од областа на културата во општината (Платите во установите од областа на културата се
определуваат согласно Колективниот договор за култура („Службен весник на Република Македонија
бр.41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска плата за најнизок степен на сложеност склучена
помеѓу Министерството за култура и Самостојниот
синдикат за образование, наука и култура на Република
Северна Македонија – СОНК и Синдикатот на култура
на Република Северна Македонија, и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на културата).
ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на библиотекарството
ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на музичката и сценско-уметничката дејност
ТДК3 - трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на музејската дејност
ТДКЛЗо - трошоци за дејноста култура од јавен интерес од локално значење во општините во кои нема
национални и локални установи од областа на културата
СДК1-средства за дејноста на локалните установи од
областа на библиотекарството
СДК2- средства за дејноста на локалните установи
од областа на музичката и сценско уметничката дејност
СДК3- средства за дејноста на локалните установи
од областа музејската дејност
ВПОлуо-вкупна површина на објектите во кои се
сместени локалните установи од областа на културата
во општината
ИСДК – износ на средствата за дејноста култура во
општините во кои нема локални установи од областа
на културата
БО – број на општини во кои нема национални и
локални установи од областа на културата.
Член 5
Средствата за блок дотации за пренесените надлежности од областа на културата ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за култура
по динамика договорена со Министерството за финансии.
Општините во кои нема локални установи од областа на културата, средствата определени за таа намена
да ги повлечат по претходно подготвена програма.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, a ќе се применува од 1 јануари
2020 година.
Бр. 45-5065/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2262.
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 16 јули 2019 година, донесе
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ОДЛУ КА
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со електронско јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Северна
Македонија, кое претставува ГП 1.1, составена од КП
бр.694/3 КО Чемерско со површина од 1552 м2 сопственост на Република Северна Македонија, евидентирана во имотен лист бр.65 КО Чемерско, согласно со
Архитектонско-урбанистички проект за формирање на
градежни парцели за КП бр.694/1 КО Чемерско со намена А3-групно домување и В1- оразование и наука,
Изработен од ДГППУ Типинг ДООЕЛ Велес,
тех.бр.0205-10/16 одобрен со потврда за одобрување
бр.15-1522/13 од 19.4.2018 година.
Член 2
Оваа одлука да ја спроведе Општина Кавадарци
согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Македонија за Општина Кавадарци бр.14-1166/1 од
21.2.2012 година (,,Службен весник на Република Македонија“ број 32/12).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.45-3826/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2263.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на
16 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО
КУЛТУРНО ДОБРО „ЖЕНСКАТА ПОВОРКА
ИВАНДЕНКА ОД РЕСЕН” ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА
ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Нематеријалното културно добро, „Женската поворка „Иванденка” од Ресен” (во натамошниот текст:
Иванденките) се прогласува за културно наследство од
особено значење, поткатегорија исклучително значење.
Иванденките како фолклорни добра од типот на обредни ора, поттип женски поворки, преставуваат обреден комплекс од практики односно поворка од млади
девојчиња, употреба на традиционална кукла, пракса
поврзана со верувања во моќта на вегетацијата.
Со прогласување на Иванденките за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење, се овозможува:
- зачувување на празнувањата на летниот празник
Иванден како иницијациски обред на женската популација во Ресен кој се состои од изработка на кукла од

страна на млади девојчиња; прошетка на истата низ
градот; дарување на куклата од страна на минувачите и
сето тоа во придружба на обредна песна и симболично,
ритуално растурање на куклата и,
- ширење на сознанијата за обредот и неговото
практикување како и афирмација на обредот во нов
контекст во насока на брендирање и популаризација на
локалната култура во Ресен.
Празнувањето на овој празник на 5 и 6 јули и подготовката на куклата „Иванка” како нејзин препознатлив симбол се единствени од ваков вид на територијата
на Република Северна Македонија. Присуството на
мноштво архаични елементи кои зборуваат за културните и цивилизациски вредности на населението од регионот на Ресен, но и пошироко во Република Северна
Македонија, секако се уште еден дополнителен елемент за одредување на неговата вредност и значење.
Единственоста се изразува по однос на застапеноста на доброто исклучително на територијата на градот
Ресен и никаде на друго место на територијата на Република Северна Македонија, со свои специфики и посебен творечки израз кој се огледува во обредните
песни, што денес се на раб на исчезнување.
Член 2
За Иванденките се утврдува режим на заштита од
прв степен, со следните мерки на заштита:
- чување, почитување, одржување, негување и користење на доброто согласно со неговата намена;
- обезбедување одржливост на добрата преку идентификување, документирање, научно истражување, зачувување, заштита, поттикнување, пренесување на традицијата на наследниците по пат на формално и неформално образование и ревитализација на напуштените
сегменти на доброто;
- продолжување со истражувањата на добрата со
соодветни документирања во сите видови и начини на
современото бележење, како и стручно и научно вреднување и
- популаризирање и промовирање на доброто со одржување на изложби, стручни собири, фолклорни
смотри, фестивали, како и преку електронските медиуми, аудио и видео записи и др.;
Член 3
Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за Иванденките се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:
- вклучување на Иванденките во соодветни културни манифестации со кои се презентира националната
култура на Република Северна Македонија, во и надвор од нејзините граници;
- вклучување на Иванденките во соодветни стратегии за развој на туризмот, образованието во локалната
самоуправа на градот Ресен и пошироко во преспанскиот регион и
- обезбедување достапност на јавноста, презентација и популаризација на знаењата поврзани со овој празник и неговото празнување.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4175/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

22 јули 2019

2264.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО
КУЛТУРНО ДОБРО „ЖЕНСКА ОБРЕДНА ПОВОРКА ВОДИЧАРКИ ОД С.БЕРАНЦИ-БИТОЛСКО“ ЗА
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,
ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Нематеријалното културно добро „Женска обредна
поворка Водичарки од с.Беранци-Битолско“ (во натамошниот текст: Водичарките), се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.
Нематеријалното културно добро „Женска обредна
поворка Водичарки од с.Беранци-Битолско“ е фолклорно добро од типот на народна музика и танци, подгрупа на народни танци, тип на обредни ора, поттип на
женски поворки. Водичарките заради својата автентичност изразена преку високиот степен на присуство на
стари традиционални изведувачки елементи (обредни
песни, ора, верувања за свети дрва и води, форма на
процесија), обредни реквизити (традиционални носии,
икони), зачуваната целовитост при практикувањето на
обредот на Водичарките што ја потврдува неговата
реткост, бидејќи ваков облик не се среќава на друго
место на територијата на Република Северна Македонија, интегралноста на обредно-oбичајниот комплекс
изразен преку високиот степен на единство на верските, културно-историските и комуникациските функции на доброто, како и вклопеноста на содржината на
доброто со локалната средина, преставуваат редок пример на симбиоза на црковните и народните традиции и
е еден од ретките витални обреди кој денес се практикува во руралните средини.
Со прогласување на Водичарките и нивниот комплекс на обредни активности (движење во процесија,
танц и обредни песни за време на празникот Богојавление), за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, се овозможува:
- создавање на поволни услови за опстанок на обредот кој во себе ги обединува црковните и народните
традиции и претставува маркантен пример на културна
симбиоза помеѓу различни културни слоеви;
- ширење на сознанијата за обредот и неговото
практикување и афирмација на локалната заедница која
го практикува и негува обредот;
- почитување и негување на обредот на Водичарките, во современ контекст во средината во која се
практикува и
- спречување дејствија, појави и влијанија со кои се
врши или може да настане негативна употреба и деградирање на доброто.
Член 2
За Водичарките се утврдува режим на заштита од
прв степен, со следните мерки на заштита:
- чување, почитување, одржување, негување и користење на доброто, согласно неговата намена;
- документирање на доброто преку мелографски,
кинетографски и аудио-визуелни записи;
- собирање на податоци за живи и активни носители на доброто;
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- афирмација на доброто кон јавноста со цел подигање на свеста за значењето на обредот во локалната и
пошироката заедница, и за стимулирање на негување
на слични обреди во други локални средини.
Член 3
Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за Водичарките се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:
- чување, почитување, одржување, негување и користење на доброто согласно традиционалниот светоглед на заедницата која е носител на доброто;
- вклучување на знаењата за Водичарките во соодветни културни манифестации на кои се презентира националната култура на Република Северна Македонија
во и надвор од нејзините граници;
- вклучување на знаењата за Водичарките во соодветни стратегии за одржливост и развој на руралните
средини, стратегии за развој на туризмот, образованието, локалната самоуправа и сл.;
- обезбедување достапност на информации за доброто до јавноста, преку негова соодветна презентација
и популаризација.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4179/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2265.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО
КУЛТУРНО ДОБРО „ПЕСНИ СО ИЗВИКУВАЊЕ
ВО МАКЕДОНСКИОТ МУЗИЧКИ ФОЛКЛОР“ ЗА
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Нематеријалното културно добро „Песни со извикување во македонскиот музички фолклор“ (во натамошниот текст: „Песните со извикување“), се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.
„Песните со извикување“ се песни со обреден карактер кои во својата мелодиско-ритмичка формална
структура содржат интонативен облик кој по своите издвоени етномузиколошки карактеристики е специфичен за одредена категорија на песни кои се изведуваат
преку обреди и обредни дејствија поврзани со годишниот и животниот циклус на една заедница.
Со прогласување на „Песните со извикување“ за
културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, се овозможува:
- создавање на поволни услови за негување на овој
вид стара пеачка традиција како дел од музички жанр
кој припаѓа на севкупната музичка култура на Република Северна Македонија;
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- ширење на знаењето за архаичното потекло на
„Песните со извикување“ во традиционалната култура
на Република Северна Македонија, како специфичен
вид песни кои се изведуваат при обреди и обредни дејствија поврзани со годишниот и животниот циклус на
една заедница;
- почитување и негување на овој вид песни во контекстот во кој се изведуваат како нематеријално културно наследство и
- спречување на дејствија, појави и влијанија со кои
се врши или може да настане негативна употреба и деградирање на доброто.
Член 2
За „Песните со извикување“ се утврдува режим на
заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:
- собирање на податоци за живи и активни носители на доброто меѓу кои се вбројуваат и едуцирани изведувачи-музичари (поединци или групи) кои го практикуваат;
- собирање на податоци за постоење архивска граѓа
во домашните и странските институции, архиви, и сл.
поврзана со доброто;
- зачувување на аудиовизуелните записи во институционалните и приватните легати;
- негување на вештините и техниките на пеење на
„Песните со извикување“ во нивната традиционална
форма преку создавање услови за пренос на знаењето
за истите на помладите генерации;
- преземање на мерки за задржување на постојниот
традиционален начин на музицирање и особено на вокалниот репертоар на одредени региони каде овој вид
музички жанр песни е живо нематеријално културно
наследство;
- изработка на образовни планови и програми за
непосредна заштита и пренос на знаењата за „Песните
со извикување“ во формалното и неформалното образование во Република Северна Македонија;
- ревитализација на „Песните со извикување“ во
средините каде овој музички жанр е загрозен;
- редовно преземање на превентивни механизми за
популаризација на „Песните со извикување“ на домашни и меѓународни натпревари и фестивали;
- преземање на мерки за соодветна медиумска застапеност на доброто;
- публикување на аудиовизуелни записи за доброто;
- преземање на мерки против деструктивното дејство на глобалните процеси во музичката култура;
- вмрежување на носителите на доброто во струкова организација на национално ниво со право да пристапи на слични светски асоцијации и
- изготвување на планови за привлекување на
помладите генерации за изучување и практикување на
овој музички жанр.
Член 3
Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за „Песните со извикување“ се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:
- вклучување на знаењата за „Песните со извикување“ во соодветни културни манифестации со кои се
презентира националната култура на Република Северна Македонија во и надвор од нејзините граници;
- вклучување на знаењата за „Песните со извикување“ во соодветни стратегии за одржливост и развој
на руралните средини, за развој на туризмот, образованието и сл. во средините каде се негува;
- обезбедување достапност на информациите поврзани за доброто до јавноста, преку негова соодветна
презентација и популаризација и
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- спречување дејствија кои можат да предизвикаат
промени или да го нарушат интегритетот на доброто
согласно прописите за заштита на културното наследство.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4189/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2266.
Врз основа на член 64 став 1 од Законот за генетски
модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија” бр.35/08, 163/13 и 146/15), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАУЧЕН КОМИТЕТ ЗА ГЕНЕТСКИ
МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Член 1
Во Одлуката за формирање на Научен комитет за
генетски модифицирани организми („Службен весник
на Република Македонија” бр.11/09) во членот 2 точката 1 се менува и гласи:
„Аргент Муча од Лекарска комора на Македонија’’
Точката 2 се менува и гласи:
„Хесат Алиу од Универзитет во Тетово’’
Точката 3 се менува и гласи:
„Зоран Поповски од Факултет за земјоделски науки
и храна на Универзитет „Св.Кирил и Методиj“
Точката 4 се менува и гласи:
„Деан Јанкулоски од Факултет за ветеринарна медицина на Универзитет “Св.Кирил и Методиј“
Точката 5 се менува и гласи:
„Владо Матевски од Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија’’
Точката 6 се менува и гласи:
„Драган Мијакоски од Институт за медицина на
трудот на Република Северна Македонија’’
Точката 7 се менува и гласи:
„Влатко Андоновски од Шумарски факултет на
Универзитет ,Св.Кирил и Методиј’.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-4190/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2267.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на
16 јули 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО
КУЛТУРНО ДОБРО „ЛАЗАРКИТЕ ОД СТРУШКО
ПОЛЕ” ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Нематеријалното културно добро „Лазарките од
Струшко Поле“ се прогласува за културно наследство
од особено значење, поткатегорија големо значење.
Нематеријалното културно добро „Лазарките од
Струшко Поле“ спаѓа во групата на народна музика и
танци, од подгрупата на народни танци, тип на обредно
оро, поттип на женски поворки и преставува празнично-обреден комплекс кој се изведува една недела
пред Велигден во Струшко Поле во селата: Ложани,
Драслајца, Биџево и Мороишта, каде што поворка од
девојчиња од 13-14 години практикуваат обредно берење и китење со цвеќиња, пеење лазарки, опход по домовите на локалната заедница, при што благословуваат
со посебни обредни лазарски песни по што се дарувани
од домаќините. Од другите обредни реквизити, лазарките носат венци исплетени од бршлен, зеленика, кукурек и друго пролетно цвеќе. Со прогласување на нематеријалното културно добро „Лазарките од Струшко
Поле“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, се овозможува зачувување
и афирмација на оваа обредна женска поворка која е
карактеристична за пролетните момински празнувања,
специфична само за територијата на Република Северна Македонија.
Член 2
За нематеријалното културно добро „Лазарките од
Струшко Поле“ се утврдува режим на заштита од втор
степен, со следните мерки на заштита:
- афирмација преку изработка на конкретна студија
од културно-туристички аспект и внесување на доброто во културната туристичка понуда на Република Северна Македонија;
- презентирање на етно-документарен филм или
преку други електронски медиуми;
- изработка на веб страница за стимулирање на негувањето на вакви и слични добра во други локални и
регионални средини и
- запознавање на помладите генерации со особеностите на доброто преку нивно вклучување во изведбата
и презентирањето на истото.
Член 3
Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за нематеријалното културно добро „Лазарките
од Струшко Поле“ се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:
- продолжување на научните истражувања на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење, како и стручно и научно
вреднување и
- обезбедување достапност на информациите поврзани за доброто до јавноста, преку негова соодветна
презентација и популаризација.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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2268.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16
јули година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО
КУЛТУРНО ДОБРО „ЏОЛОМАРИТЕ ОД С.БЕГНИШТЕ, КАВАДАРЕЧКО“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА
ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Нематеријалното културно добро „Џоломарите од
с.Бегниште, Кавадаречко“ (во натамошниот текст: „Џоломарите“), се прогласува за културно наследство од
особено значење, поткатегорија големо значење.
„Џоломарите“, како вид на нематеријално културно
добро од групата на народна музика и танци, тип на обредни ора, поттип на машки поворки, се василичарска
машка поворка составена од 15 членови кои својот обред под маски го изведуваат на празникот Василица
(13-14 Јануари). По своите карактеристики поворката
на „Џоломарите“ се издвојува со својата автентичност
и зачуваност на формата (маска, песна, оро, верувања,
обредни практики), социјалната и културна функција
во средината и по нејзината визибилност за пошироката јавност во Република Северна Македонија. Автентичноста е изразена преку големиот степен на присутност на изворниот облик на практикување на доброто,
обредните улоги и обредните реквизити (автентични
традиционални маски). Како дел од оваа маскирана
група се појавуваат маските на инвертна свадба со „невеста” и „баба”. Звучната магија околу поворката ја обликуваат разни клопотарци и ѕвонци кои имаат апотропејско значење. Имитативната магија ја реализираат со
употреба на стапови, кревање, бука, драматизирани
сцени на борби, на бркање на лоши духови и со посета
од куќа на куќа.
Со прогласување на „Џоломарите“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, се овозможува зачувување и афирмација на оваа
машка василичарка поворка како дел од зимските обреди со маски, која е зачувана и се практикува во автентична и интегрална форма од локалната заедница во с.
Бегниште, Кавадаречко.
Член 2
За „Џоломарите“ се утврдува режим на заштита од
втор степен, со следните мерки на заштита:
- популаризација на доброто преку пишаните и
електронски медиуми,
- изработка на соодветни дата бази, веб-страници и
портали, а особено изработка на документарни филмови на теми поврзани со заштитеното добро;
- запознавање на помладите генерации со особеностите на доброто преку нивно вклучување во изведбата
и презентирањето на истото.
Член 3
Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за „Џоломарите“ се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:
-продолжување на истражувањата на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на
современо бележење, како и стручно и научно вреднување;
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- обезбедување достапност на информации за доброто до јавноста, преку негова соодветна презентација
и популаризација.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.45-4203/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2269.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на
16 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО
ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ НА ИЗРАБОТКА И СВИРЕЊЕ НА КАВАЛ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА
ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Традиционалното знаење и вештини на изработка и
свирење на кавал се прогласува за културно наследство
од особено значење, поткатегорија исклучително значење.
Со прогласување на традиционалното знаење и
вештини на изработка и свирење на кавал за културно
наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење, се овозможува:
- создавање на поволни услови за негување на знаењата и вештините, како и севкупната музичка културата на изработка и музицирање на овој музички инструмент;
- ширење на сознанијата за значењето на кавалот во
традиционалната култура на Република Северна Македонија;
- почитување и негување на кавалот и на контекстот во кој се практикува како нематеријално културно
добро;
- спречување на дејствија, појави и влијанија со кои
се врши или може да настане негативна употреба и деградирање на доброто.
Автентичноста на традиционалното знаење и вештина на изработка и свирење на кавал и културната разноликост е изразена во однос на ерголошкиот процес
на изработката на ова нематеријално добро во неговите
традиционални форми на изведба, како и во богатството на интонациски варијанти кои соодветствуваат на
различностите на неговата должина. Богатството на кавалот во техничко-звучната емисија, ја покажува неговата адаптибилност на современите културни текови,
што во поново време се покажува преку честа застапеност на кавалот во различни музички жанрови.
Член 2
За традиционалното знаење и вештини на изработка
и свирење на кавал се утврдува режим на заштита од
прв степен, со следните мерки на заштита:

- собирање на податоци за живи и активни носители на доброто, меѓу кои се вбројуваат и занаетчии кои
го изработуваат и музичари (поединци или групи) кои
го практикуваат;
- собирање на податоци за постоење архивска граѓа
за кавалот во домашните и странските институции, архиви, и сл. поврзани со предметното добро;
- зачувување на вештините и техниките на изработка на кавалот во неговата традиционална форма на изработка и штимови, преку создавање услови за пренос
на знаењето за истите на помладите генерации;
- преземање на мерки за задржување на постојниот
традиционален начин на музицирање и репертоарот кој
се изведува на овој музички инструмент, како од
инструментален така и од вокално-инструментален
вид;
- изработка на образовни планови и програми за
непосредна заштита и пренос на знаењата за кавалот во
формалното и неформалното образование во Република Северна Македонија;
- редовно преземање на превентивни механизми за
популаризација на кавалот на домашни и меѓународни
натпревари и фестивали;
- преземање на мерки за соодветна медиумска застапеност на доброто;
- изработка на аудиовизуелни записи за доброто;
- преземање на мерки против деструктивното дејство на глобалните процеси во музичката култура;
- вмрежување на носителите на доброто во струкова организација на национално ниво со право да пристапи на слични светски асоцијации;
- изготвување на планови за привлекување на
помладите генерации за изучување и практикување на
музичкиот инструмент кавал.
Член 3
Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за традиционалното знаење и вештини на изработка и свирење на кавал се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:
- вклучување на знаењата за кавалот во соодветни
културни манифестации со кои се презентира националната култура на Република Северна Македонија во
и надвор од нејзините граници;
- вклучување на знаењата за кавалот во соодветни
стратегии за одржливост и развој на руралните средини, за развој на туризмот, образованието и сл.;
- обезбедување достапност на јавноста до доброто,
преку негова презентација и популаризација;
- спречување дејствија кои можат да предизвикаат
промени или да го нарушат интегритетот на доброто се
преземаат во постапка предвидена со прописите за
заштита на културното наследство.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.45-4206/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2270.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16
јули година, донесе

22 јули 2019

ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНО
КУЛТУРНО ДОБРО „ЛАЗАРКИТЕ ОД ДРИМКОЛ”
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Нематеријалното културно добро „Лазарките од
Дримкол“ се прогласува за културно наследство од
особено значење, поткатегорија големо значење.
Нематеријалното културно добро „Лазарките од
Дримкол“ спаѓа во групата на народна музика и танци,
од подгрупата на народни танци, тип на обредно оро,
поттип на женски поворки и преставува празнично-обреден комплекс кој се изведува една недела пред Велигден во селата: Радожда, Мали Влај, Враништа, Вевчани, Пискупатишта, Јабланица и Луково, каде што поворка со девојчиња од 13-16 години, облечени во празнична народна носија и накит, пеат лазарски песни со
различна тематска насоченост. Лазарките од Дримкол,
од највозрасната до најмалата, се облечени во комплетна празнична народна носија, највозрасните во невестинска (с. Луково и с. Враништа), а во моминска носија
останатите Лазарки. Најчесто како придружни украсни
елементи на носијата, се јавува традиционален накит
кој потекнува од крајот на 19-ти до средината на 20-ти
век, заедно со обредни реквизити (китки, венци исплетени од бршлен, зеленика, кукурек и пролетно цвеќе).
„Лазарките од Дримкол“ се зачувани во изворен облик
на практикувањето со што се потврдува нивната автентичност на просторот на Дримкол. Реткоста е изразена
во однос на практикувањето особено на обредните
песни, кои се уникатни не само во струшкиот регион,
туку и пошироко на територијата на Република Северна Македонија. Интегралноста е изразена преку високиот степен на единство на верските, обредните, културно-историските и комуникациските функции на
доброто, како и вклопеноста на содржината на доброто
со локалната средина.
Со прогласување на нематеријалното културно добро „Лазарките од Дримкол“ за културно наследство од
особено значење, поткатегорија големо значење, се
овозможува зачувување и афирмација на оваа обредна
женска поворка која е карактеристична за пролетните
момински празнувања, специфична само за територијата на Република Северна Македонија.
Член 2
За нематеријалното културно добро „Лазарките од
Дримкол“ се утврдува режим на заштита од втор степен, со следните мерки на заштита:
- афирмација преку изработка на конкретна студија
од културно-туристички аспект и внесување на доброто во културната туристичка понуда на Република Северна Македонија;
- презентирање на доброто преку етно-документарен филм или преку други електронски медиуми;
- изработка на веб страница за стимулирање на негувањето на доброто во други локални и регионални
средини;
- запознавање на помладите генерации со особеностите на доброто преку нивно вклучување во изведбата
и презентирањето на истото.
Член 3
Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за нематеријалното културно добро „Лазарките
од Дримкол“ се утврдуваат и следните дополнителни
мерки на заштита:
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- продолжување на научните истражувања на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење, како и стручно и научно
вреднување и
- обезбедување достапност на информациите поврзани за доброто до јавноста, преку соодветна презентација и популаризација.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.45-4210/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2271.
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 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КЕРАМИЧКА ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БОДЕВИЦА“ КУЧОВ РИД, ОПШТИНА
ПЕХЧЕВО
Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на
минералната суровина се доделува во функција 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 – керамичка глина на локалитетот „Бодевица“ Кучов рид,
Општина Пехчево.
Концесијата за детални геолошки истражувања 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.
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Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата 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.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната 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“.
Бр.45-4286/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2272.
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15,
23/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на
Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија со бр.01-128/14 од
16.7.2019 година, донесен од Советот за унапредување
и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16.7.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-4441/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2273.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15,192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18) Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
„МЕДИУМСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВО 2018
ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај
за работењето на Акционерското друштво „Медиумска
информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост во 2018 година, бр.02-412/8 од 25.4.2019 година,
усвоен од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 25.4.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-4864/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2274.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18) Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 16 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА
2018 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
„МЕДИУМСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ –
СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за
2018 година на Акционерското друштво „Медиумска
информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, бр.02-296/3 од 12.3.2019 година, усвоена од
Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 12.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-4864/2
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2275.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14,138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 , 61/16, 64/18 и
120/18) Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 16 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2018 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
„МЕДИУМСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ –
СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за 2018 година на Акционерското друштво
„Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во
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државна сопственост, бр.02-412/6 од 25.4.2019 година,
усвоен од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 25.04.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-4864/3
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2276.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2 и член 483
став (1) од Законот за трговските друштва („Службен
весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16,
30/16, 61/16 , 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското
друштво
„Медиумска
информативна
агенција“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 16 јули 2019 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 А4-ВРЕМЕНО
СМЕСТУВАЊЕ-ВИКЕНД КУЌА КО ЛАЗАРОВЦИ,
ОПШТИНА КИЧЕВО
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 А4-времено сместувањевикенд куќа КО Лазаровци, Општина Кичево
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1341 м2 ги
има следните катастарски индикации:

ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО „МЕДИУМСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се распределуваат средствата остварени како добивка од Годишната сметка за 2018 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, во
вкупен износ од 7.039.721 денари (седум милиони триесет и девет илјади седумстотини дваесет и еден денари), кој се распределува на следниот начин:
95%, односно 6.687.735 денари (шест милиони шестотини осумдесет и седум илјади седумстотини триесет и пет денари) да останат на сметката на друштвото
за инвестициони активности
5%, односно 351.986 денари (триста педесет и една
илјада деветстотини осумдесет и шест денари) да се
внесат во задолжителна општа резерва (општ резервен
фонд).
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-4864/4
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2277.
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 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16
јули 2019 година, донесе

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5199/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2278.
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 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јули
2019 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 право на сопственост
на недвижни ствари–објекти кои се наоѓаат на КП
бр.2513 во КО Струга, улица „Јово Стефаноски Риле“,
во Струга и тоа:

Стр. 12 - Бр. 149

22 јули 2019

- дел 1, зграда 2, намена на зграда и друг објект Д32, влез 1, КАТ ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 33 м2;
- дел 1, зграда 2, намена на зграда и друг објект Д32, влез 1, КАТ ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 847 м3;
- дел 1, зграда 2, намена на зграда и друг објектД32, влез 1, КАТ ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешнa површина од 554 м2;
- дел 1, зграда 2, намена на зграда и друг објект Д32, влез 1, КАТ ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 63 м2;
- дел 1, зграда 1, намена на зграда и друг објект Д32, влез 1, КАТ ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 107 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.45-5288/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2279.
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 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16
јули 2019 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 Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО
БРАЗДА, 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 Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 4755 м2 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.45-5388/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2280.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Воената
академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/09), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ И ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА ЗА НАМИРУВАЊЕ
НА НЕОПХОДНИТЕ ЛИЧНИ ПОТРЕБИ И ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ДОАЃАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА И ВРАЌАЊЕ ДОМА НА ПОЧЕТОКОТ И
КРАЈОТ НА СЕКОЈА СТУДИСКА ГОДИНА И
ПРИ ПОЛУГОДИШНИОТ РАСПУСТ, КАКО И
ПАТНИ ТРОШОЦИ ПРИ УПАТУВАЊЕ НА
ПРАКСА ОД АКАДЕМИЈАТА ОДОБРЕНИ ОД ДЕКАНОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА ВРЕМЕ НА СТУДИИТЕ НА ПИТОМЦИТЕ И НА ЛИЦАТА КОИ
СЕ УПАТЕНИ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ
И УСОВРШУВАЊЕ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС
НА СТУДИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА
Член 1
Во Одлуката за определување на видот и висината
на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот
распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од Академијата одобрени од деканот на Академијата
за време на студиите на питомците и на лицата кои се
упатени на стручно оспособување и усовршување со
завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
149/09), во член 3 во ставот 1 зборовите: „Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република
Северна Македонија“.
Во став 2 во алинејата 5 процентот „15%“ се заменува со процентот „100% “.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5390/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2281.
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), 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), 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 22.7.2019 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

69,50 (денари/литар)
71,50 (денари/литар)
61,50 (денари/литар)
51,00 (денари/литар)
34,167 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени 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

29,420 (денари/литар)
31,225 (денари/литар)
29,851 (денари/литар)
30,227 (денари/литар)
26,865 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20
денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за
највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95,
Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС во износ од 4,60 денари/литар, односно во износ од 4,56 денари/литар за
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за
мазутот М-1 НС.
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 Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
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- 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)

УП1 бр. 12-13/19
17 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

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

21,958 (денари/литар)
21,848 (денари/литар)
15,388 (денари/литар)
6,143 (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 23.7.2019 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. 02-2652/1
22 јули 2019 година
Скопје

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.

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2282.
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 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија, УП1 бр. 12-13/19 од 20 март 2019 година на
Друштвото за трговија и производство МАКПРОГРЕС
ДОО Виница, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 17 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Виница му се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ “МАКПРОГРЕС”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Виница
со седиште на ул. Илинденска бб, Виница, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 17 јули 2019
година
4. Датум на важење на лиценцата: 17 јули 2054
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-373-2019
6. Единствен матичен број: 5602092
7. Единствен даночен број: 4005002104926
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПРОГРЕС” со локација на објекти на КП бр.3735/2 објект бр.1, КП
3735/1 и 3737 објект бр.2, КП 3736, 3737 и 3738 објект
бр.1, КО Виница, општина Виница.
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПРОГРЕС”, 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,
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- 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 до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 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, 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, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
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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
“МАКПРОГРЕС”,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 268,80 kW,
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2018 година,
- година на завршеток на градба: 2018 година,
- година на почеток на работа: 2019 година.
4. Податоци за опрема:
- тип и производител на фотонапонски панели:
PiKCELL GROUP PiK320P(72),
- вкупен број на фотонапонски панели: 840,
- номинални податоци на фотонапонски панел:
- моќност: 320 W,
- напон: 38.32 V,
- струја: 8.40 A;
- тип и производител на инвертор:
- 3 инвертори од тип KACO blueplanet 50.0 TL3 со
моќност 50 kW,
- 3 инвертори од тип KACO blueplanet 20.0 TL3 со
моќност 20 kW,
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- 1 инвертори од тип KACO blueplanet 10.0 TL3 со
моќност 10 kW,
- 1 инвертор од тип KACO blueplanet 40.0 TL3 со
моќност 4 kW,
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1.620
kWh/m2,
6. Очекувано производство на електрична енергија:
361,6 MWh.
__________
2283.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-54/19 од 27 јуни 2019 година на Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 17 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје му се
издава привремена лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 21“.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-54/19
17 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремена
лиценца
Друштво за производство на електрична енергија
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје,
со седиште на Булевар Борис Трајковски бр.198 А
Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-375-2019
4. Единствен матичен број: 6974554
5. Единствен даночен број: 4043014516650
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Ковачка со реф.бр. 21“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со
реф.бр. 21“ во општина Македонски Брод.
8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценца има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.
9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценца во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка
со реф.бр. 21“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
500 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2016 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Fero
Invest, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 531 kW,
- инсталиран проток: 0,45 m³/s,
- инсталиран нето пад: 134m,
- номинална брзина: 600 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
- номинални податоци:
- инсталирана моќност Sg: 560 kVA,
- фреквенција: 50Hz
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- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 600 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 630 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%
__________
2284.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-55/19 од 27 јуни 2019 година на Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 17 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје му се
издава привремена лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-55/19
17 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремена
лиценца
Друштво за производство на електрична енергија
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на
Булевар Борис Трајковски бр.198 А Скопје-Кисела
Вода, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-376-2019
4. Единствен матичен број: 6974554
5. Единствен даночен број: 4043014516650
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Ковачка со реф.бр. 22“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со
реф.бр. 22“ во општина Македонски Брод.
8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценца има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.
9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценца во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка
со реф.бр. 22“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
500 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2017 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4 Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Fero
Invest, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 531 kW,
- инсталиран проток: 0,45 m³/s,
- инсталиран нето пад: 134m,
- номинална брзина: 600 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
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- номинални податоци:
- инсталирана моќност Sg: 560 kVA,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 600 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 630 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%
__________
2285.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-56/19 од 27 јуни 2019 година на Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 17 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје му се
издава привремена лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 23“.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-56/19
17 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремена
лиценца
Друштво за производство на електрична енергија
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на
Булевар Борис Трајковски бр.198 А Скопје-Кисела
Вода, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-377-2019
4. Единствен матичен број: 6974554
5. Единствен даночен број: 4043014516650
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Ковачка со реф.бр. 23“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со
реф.бр. 23“ во општина Македонски Брод.
8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценца има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.
9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценца во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка
со реф.бр. 23“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
950 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2017 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци - Fero
Invest, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 1013 kW,
- инсталиран проток: 0,55 m³/s,
- инсталиран нето пад: 209m,
- номинална брзина: 750 -1
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5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
- номинални податоци:
- инсталирана моќност Sg: 1100 kVA,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 750 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 1100 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%
__________
2286.
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 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија, УП1 бр. 12-57/19 од 28 јуни 2019 година на
Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА
21 ДООЕЛ увоз - извоз Велес, Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 17 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
САЈА 21 ДООЕЛ увоз - извоз Велес му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “САЈА 21”.
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. 12-57/19
17 јули 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 и услуги САЈА
21 ДООЕЛ увоз - извоз Велес, со седиште на ул. Академик Пенчо Давчев бр.182, Велес, Република Северна
Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 17 јули 2019
година

4. Датум на важење на лиценцата: 17 јули 2054
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-374-2019
6. Единствен матичен број: 5404797
7. Единствен даночен број: 4004000110302
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “САЈА 21” со локација
на магацин за секундарни суровини на КП бр.15651/26,
КО Велес, општина Велес.
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “САЈА 21”, 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 до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 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, 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, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
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- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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.
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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
“САЈА 21”,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 45,92 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.
4. Податоци за опрема:
- тип и производител на фотонапонски панели:
PiKCELL GROUP PiK280P(60),
- вкупен број на фотонапонски панели: 164,
- номинални податоци на фотонапонски панел:
- моќност: 280 W,
- напон: 34.33 V,
- струја: 8.23 A;
- тип и производител на инвертор:
- 2 инвертори од тип KACO blueplanet 20.TL3,
- моќност: 20 kW,
- вкупен број на инвертори: 2
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1.660
kWh/m2,
6. Очекувано производство на електрична енергија:
49,5 MWh.
__________
2287.
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
на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје УП1 бр.08 - 41/16 од 19 април 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на ден 15 јули 2019 година, донесе

22 јули 2019

Бр. 149 - Стр. 21

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
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со
реф.бр.21“, УП1 бр.08-41/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/16 и 121/18), на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ
ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се продолжува до 22 јануари 2020 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-41/16
15 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2288.
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
на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје УП1 бр.08 - 42/16 од 19 април 2019 година , Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на ден 15 јули 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
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со
реф.бр.22“, УП1 бр.08 - 42/16 („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.132/16 и 121/18), на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ
ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се продолжува до 22 јануари 2020 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во Службен весник на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 08-42/16
15 јули 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2289.
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
на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје УП1 бр.08 - 43/16 од 19 април 2019 година , Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на ден 15 јули 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
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со
реф.бр.23“, УП1 бр.08 - 43/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/16 и 121/18), на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ
ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се продолжува до 22 јануари 2020 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-43/16
15 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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2290.
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
на електрична енергија ГЛОБАЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје
УП1 бр.08 - 44/16 од 6 мај 2019 година, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на ден 15
јули 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
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ РИБНИЧКА со
реф.бр.7“ УП1 бр. 08-44/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/16 и 85/18), на Друштвото
за производство на електрична енергија ГЛОБАЛ
ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, се продолжува до 7 мај 2021
година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-44/16
15 јули 2019 година
Скопје

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
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КРАПСКА со
реф.бр.45“, УП1 бр.08 - 45/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/16 и 121/18), на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ
ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се продолжува до 6 март
2020 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-45/16
15 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
2292.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 став (1) точка 2) и член 28 од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и
83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентрација поднeсено од ПХЦ Холдингс Цорпоратион (со
претходен назив: Панасониц Хеалтхцаре Цо. Лтд.), со
седиште на адреса 2-38-5 Нишишимбаши, Минато-ку,
105-8433, Токио, Јапонија, доставено преку адвокат
Јасмина Илиева Јовановиќ, од Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска, од Скопје на седница
одржана на ден 3.4.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2291.
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
на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје УП1 бр.08 - 45/16 од 5 април 2019 година , Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на ден 15 јули 2019 година, донесе

Се утврдува дека концентрацијата со која ПХЦ
Холдингс Цорпоратион (со претходен назив: Панасониц Хеалтхцаре Цо. Лтд.), со седиште на адреса 2-38-5
Нишишимбаши, Минато-ку, 105-8433, Токио, Јапонија,
друштво кое е крајно контролирано од инвестиционите
фондови управувани или советувани од страна на зависни друштва на ККР и Цо., Инц., со седиште на адреса 9 Вест 57ма улица, објект 4200, Њу Јорк, ЊЈ 10019,
САД ќе го стекне одделот за анатомска патологија на
Термо Фишер Сциентифиц Инц., со седиште на адреса
168 Трета авенија, 024561, Валтам, САД преку стекнување на 100%, од директното зависно друштво на
Термо Фишер Сциентифиц Инц., друштвото Катама
Лтд., со седиште на адреса Интертруст Цорпорате Сервицес (Кајман) Лимитед, 190 Елгин Авенија, Џорџ
Таун, KY1-9005, Голем Кајман, Кајмански Острови,
нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.

22 јули 2019

Бр. 149 - Стр. 23

Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-37
3 април 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2293.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 145/10, 136/11,
41/2014, 53/16и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Кока-кола Хеленик Ботлинг Компани-Србија, Индустрија за
безалкохолни пијалаци д.о.о. Белград (Coca-Cola
Hellenic
Bottling
Company-Srbija,
Industrija
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd) со регистрирано седиште на Батајнички друм (Batajnički drum) 14-16,
11080 Белград, Србија преку адвокатТатјана Поповска
Поленак од Адвокатско друштво Поленак од Скопје на
седницата одржана на ден 3.4.2019 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Кокакола Хеленик Ботлинг Компани-Србија, Индустрија за
безалкохолни пијалаци д.о.о. Белград (Coca-Cola
Hellenic
Bottling
Company-Srbija,
Industrija
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd) со регистрирано седиште на Батајнички друм (Batajnički drum) 14-16,
11080 Белград, Србија ќе стекне единствена контрола
над Концерн за производство и промет на кондиторски
производи Бамби а.д. Пожаревац (Koncern za
proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d.
Požarevac) со регистрирано седиште на Ѓуре Ѓаковица
(Đure Đakovića) бб, Пожаревац, Србија преку купопродажба на акции, врз основа на договор за купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е восогласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-38
3 април 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2294.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Штајермеркише Банк унд Шпаркасен АГ (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG) со
седиште на ул. Шпаркасенплац 4, 8010 Грац, Австрија,
преку адвокат Душица Бојковска од Скопје, на седница
одржана на ден 8.5.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Штајермеркише Банк унд Шпаркасен АГ (Steiermärkische
Bank und Sparkassen AG) со седиште на ул. Шпаркасенплац 4, 8010 Грац, Австрија стекнува директна контрола над Охридска Банка АД Скопје со седиште на ул.
Орце Николов 54, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, преку купопродажба на акции, иако потпаѓа
под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-41
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2295.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Еусидер С.п.А., со регистрирано
седиште на Виа Тортона бр.25, Милано, Италија, доставено преку Адвокатско друштво Георгиeи, од Скопје
на седницата одржана на ден 8.5.2019 година, го донесе
следното
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РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Еусидер
С.п.А., со регистрирано седиште на Виа Тортона бр.25,
Милано, Италија ќе стекне контрола над друштвата
Профилмерц С.п.А со регистрирано седиште на Корсо
Орбассано бр.336, Торино, Италија и Финтреби С.р.Л
со регистрирано сеште на Виа Перроне бр.14 Торино
Италија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-45
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2296.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Галена Ресоурце Еквитис Лимитед, со регистрирано седиште на Мејплс Корпорејт
Сервисес Лимитед, ПО Фах 309, Угланд Хаус, ул.Саут
Чрч, Џорџ Таун, Гранд Кајман КY1-1104, Кајмански
Острови, доставено преку Адвокатско друштво Георги
Димитров адвокати, од Скопје на седницата одржана
на ден 8.5.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Галена
Ресоурце Еквитис Лимитед, со регистрирано седиште
на Мејплс Корпорејт Сервисес Лимитед, ПО Фах 309,
Угланд Хаус, ул.Саут Чрч, Џорџ Таун, Гранд Кајман
КY1-1104, Кајмански Острови ќе стекне контрола над
Еуромакс Ресоурцес Лтд., со седиште на 10ти спрат ул.
Хове 595, Ванкувер БЦ Б6Ц 2Т5, Канада, иако потпаѓа
под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-46
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2297.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ
ХОЛДИНГ Б.В. (GENERALI CEE HOLDING B.V.) со
регистрирано седиште на Влез 91, 1101 БХ Амстердам,
Холандија преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје,
на седницата одржана на ден 8.5.2019 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В (GENERALI CEE
HOLDING B.V.) со регистрирано седиште на Влез 91,
1101 БХ Амстердам, Холандија ќе стекне индивидуална контрола над осигурителните портфолија на друштвата во рамките на ЕРГО Групацијата, односно(i)
портфолио за животно осигурување на друштвото ЕРГО Животно осигурување Зрт. со регистрирано седиште на ул. "Футо", бр. 47-53 4. ем, 1082 Будимпешта, Унгарија, (ii) портфолио за неживотно осигурување на
друштвото ЕРГО Осигурително друштво унгарска подружница со регистрирано седиште на ул. "Футо", бр.
47-53 4. ем, 1082 Будимпешта, Унгарија и (iii) портфолио за животно и неживотно осигурување на ЕРГО
Друштво за осигурување а.с. со регистрирано седиште
на ул. "Приевозска" бр. 4Ц, 821 08 Братислава, Словачка преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
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7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на
Република
Северна
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го
одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-47
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2298.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Фолксваген Фајненс Луксембург
С.А. (Volkswagen Finance Luxemburg S.A.), со регистрирано седиште на 291, Рут д'Арлон Л – 1150, Луксембург, Луксембург, Мобилај Вижн Технолоџис Лтд.
(Mobileye Vision Technologies Ltd.), со регистрирано
седиште на Хар Хотцвим, улица Хартом 13, Поштенско сандаче 45157, Ерусалим, 9777513, Израел, и Чемпион Моторс Лтд. (ChampionMotorsLtd.), со регистрирано седиште на улица Лехи 9, Бнеи Брак 51100,
Израел, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 23.5.2019
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата која се однесува
на создавање на друштво за целосно функционално заедничко вложување (joint venture) кое ќе управува со
услуга за повикување на возила врз основа на флота на
електрични самоуправувачки возила во Израел, од
страна на Фолксваген Фајненс Луксембург С.А.
(Volkswagen Finance Luxemburg S.A.), со регистрирано
седиште на 291, Рут д'Арлон Л – 1150, Луксембург,
Луксембург, Мобилај Вижн Технолоџис Лтд. (Mobileye
Vision Technologies Ltd.), со регистрирано седиште на
Хар Хотцвим, улица Хартом 13, Поштенско сандаче
45157, Ерусалим, 9777513, Израел, и Чемпион Моторс
Лтд. (ChampionMotorsLtd.), со регистрирано седиште
на улица Лехи 9, Бнеи Брак 51100, Израел, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на
Република
Северна
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-49
23 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2299.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 145/10, 136/11,
41/2014, 53/16и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото
ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ, Германија (VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG) со регистрирано седиште на Гифхорнер Штрасе 57, 38112
Брауншвајг, Германија (Schwalbacher Straße 72, 65760
Eschborn, Germany) преку адвокат Андреа Лазаревска
од Скопје, на седницата одржана на ден 8.5.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која
ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ, Германија (VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG) со регистрирано седиште на Гифхорнер Штрасе 57, 38112
Брауншвајг, Германија (Gifhorner Straße 57, 38112
Braunschweig, Germany) ќе стекне единствена контрола
врз трговското друштво ЛогПеј Финеншл Сервисес
ГмбХ (LogPay Financial Services GmbH) со регистрирано седиште на Швалбахер Штрасе 72, 65760 Ешборн,
Германија (Schwalbacher Straße 72, 65760 Eschborn,
Germany) преку купопродажба на акции, иако потпаѓа
под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.

Стр. 26 - Бр. 149

22 јули 2019

3. Тужбата за поведување на управен спор не го
одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-50
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2300.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Линк Мобилити Груп АС
(LinkMobilityGroup AS), со седиште на Лангкаиа 1,
0150 Осло, Норвешка, доставено преку Кристијан Поленак од Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на
седницата одржана на ден 23.5.2019 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Линк Мобилити Груп АС (LinkMobilityGroup AS), со седиште
на Лангкаиа 1, 0150 Осло, Норвешка има намера да
стекне единствена контрола директно врз Тера Комуникејшанс АД, со седиште во Софија на 1407 Софија,
реон Лозенец, бул. Черни Влах бр. 103, Бугарија и врз
Теравојс ЕАД, со седиште во Софија на 1407 Софија,
реон Лозенец, бул. Черни Влах бр. 103,Бугарија, по пат
на купопродажба на акции, односно удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-51
23 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2301.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Сауди Арабијан Оил Компани
(Saudi Arabian Oil Company), со регистрирано седиште
на Поштенско сандаче 5000, Дахран 31311, Кралството
Саудиска Арабија, доставено преку Љупка Новеска
Андонова, адвокат од Скопје, на седницата одржана на
ден 23.5.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Сауди
Арабијан Оил Компани (Saudi Arabian Oil Company), со
регистрирано седиште на Поштенско сандаче 5000,
Дахран 31311, Кралството Саудиска Арабија ќе стекне
контрола над Сауди Бејсик Индустрис Корпорејшн
(Saudi Basic Industries Corporation), со регистрирано седиште на Поштенско сандаче 5101, 11422 Ријад, Кралството Саудиска Арабија, преку купопдоражба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита
на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-52
23 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

2302.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето
за планирано доделување на помош и Известувањето
за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-43 од 21.03.2019 година
поднесено од страна на Владата на Република Северна
Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар
Младеновски за доделување на планирана регионална
помош на друштвото за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ПРОДУЦТ ДООЕЛ
Скопје, на седницата одржана на 3.4.2019 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителни информации
за формата за известување за регионална помош бр. 1043 од 21.3.2019 година поднесено од страна на Владата
на Република Северна Македонија, како давател на
државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони преку ди-
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ректорот Александар Младеновски за доделување на
планирана регионална помош на друштвото за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ПРОДУЦТ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20 Скопје, како корисник
на државната помош, утврди дека мерките:
1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за
период до 10 години;
2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход по основ на исплатени плати на вработените
за период до 10 години;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не
се наменети за крајна потрошувачка;
4. Царински ослободувања и олеснувања;
5. Ослободување од плаќање на надоместокот за
уредување на градежно земјиште и
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царински дозволените активности или употреба на добрата за време на вршењето на дејност во зоната
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот
дека со Одлука бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки – индустриски развојни зони како
шема на помош за доделување на државна помош на
корисниците на технолошко – индустриските развојни
зони основани од Владата на Република Северна Македонија.
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош
бр. 10-43 од 21.3.2019 година, поднесено во име на
Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош
на друштвото за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ПРОДУЦТ ДООЕЛ Скопје
со седиште на адреса ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20
Скопје, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:
- Помош во висина до 10% од потрошениот износ
на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и/или за изградба на зграда во зоната направени до датумот на завршувањето до 31.12.2022, но
не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност
претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрични апарати за
домаќинство претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од
Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено. Kумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ
не повисок од 50% од износот на реално инвестираните
оправдани инвестициски трошоци реализирани до Датумот на завршување.

2303.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош поднесено од
страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот бр. 03-30/7 од 21.3.2019 година, на седницата
одржана на 3.4.2019 година го донесе следното

Уп. бр. 10-43
3 април 2019 година
Скопје

Уп. бр. 10-44
3 април 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

РЕШЕНИЕ
Средствата доделени од страна на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од
100.118.000 денари од Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 16/19) за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет
врз основа на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 53/13, 147/14, 50/15 и 32/16) за остварување на субвенции за туроператори и туристички
агенции за престој на странски туристи во РМ, и тоа за:
- престој во Македонија со најмалку остварени три
ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои
имаат важечко решение за категоризација;
- организиран групен превоз, со посебно закупени
автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства, од местото
на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата
на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз,
за време на престојот во Македонија не се вклучени);
- организиран групен превоз на редовни авионски
линии или редовен железнички и автобуски сообраќај
со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица
во група);
- комбинирана тура – организиран групен превоз во
комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што, превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и
- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета
земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при
поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија
претставуваат државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како шема на помош во смисла на член 4 став (1)
точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја
доделува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8
став (2) точка б) од Законот за контрола на државната
помош бидејќи се работи за помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.
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