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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2159.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 23 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20 и 169/20), во член 1, став 1, во точката 6 во ставот 1 зборот „вежбални“ се брише.
По ставот 2 се додава нов став кој гласи:
„Од 26 јуни 2020 година активностите, начинот на
работа и условите поврзани со работа со посетители на
вежбални - теретани и фитнес клубови, се утврдуваат
во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за работа на вежбални - теретани и фитнес клубови од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, кој е даден во Прилог број 28 и е
составен дел на оваа одлука.“
Во точката 9 ставот 3 се менува и гласи:
„Од 26 јуни 2020 година може да отпочнат со работа кафетериите во Република Северна Македонија, со
посетители, со задолжително почитување на Протоколот за отварање и работа на кафетерии од Комисијата
за заразни болести при Министерството за здравство, а
Прилогот број 7 се менува со нов Прилог број 7, кој е
даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.“
Во точката 10 ставот 3 се брише.
Точките 13, 14 и 15 се бришат.
Точката 17 се менува и гласи:
„ Од 26 јуни 2020 година се отвораат сите гранични
премини во Република Северна Македонија за премин
на патници и возила, без досега воспоставените услови,
процедури и мерки.“
Точката 18 се менува и гласи:
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„Од 1 јули 2020 година се отвора за сообраќај аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид и граничниот
премин на овој аеродром, со задолжително почитување
на Протоколот за управување со аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид за време на пандемија, од ТАВ
Македонија ДООЕЛ кој е даден во Прилог број 29 и е
составен дел на оваа одлука.“
Точката 19 се брише.
Точката 20 се менува и гласи:
„Од 26 јуни 2020 година може да отпочнат со работа и работни активности моловите на територија на Република Северна Македонија, со задолжително почитување на
Протоколот за отворање и работа на молови од Комисијата
за заразни болести при Министерството за здравство, а
Прилогот број 5 се менува со нов Прилог број 5, кој е даден
во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Од 26 јуни 2020 година може да отпочнат со работа
угостителските објекти и ресторани во моловите од
став 1 на оваа точка кои вршат подготовка и продажба
на храна, со посетители, со задолжително почитување
на Протоколот за отварање и работа на угостителските
објекти за исхрана од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство, кој е даден во прилогот од точка 21 став 1 на оваа одлука.“
Во точката 21 ставот 1 се менува и гласи:
„Од 26 јуни 2020 година може да отпочнат со работа угостителските објекти во Република Северна Македонија, со посетители, со задолжително почитување на
Протоколот за отварање и работа на угостителските
објекти за исхрана од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство, а Прилогот број 8 се
менува со нов Прилог број 8, кој е даден во прилог и е
составен дел на оваа одлука.“
Точката 22 се менува и гласи:
„Од 1 јули 2020 година се отвора за сообраќај Меѓународниот Аеродром Скопје и граничниот премин на
овој аеродром, со задолжително почитување на Протоколот за управување со Меѓународниот Аеродром
Скопје за време на пандемија, од ТАВ Македонија ДООЕЛ, кој е даден во Прилог број 30 и е составен дел на
оваа одлука.“
Точките 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 стануваат точки 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/26
23 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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Прилог број 5
Протокол за редовна работа на моловите
1. Работното време од 10:00 до 22:00.
2. Задолжително носење на заштитни маски и ракавици на вработените.
3. Задолжително носење на заштитни маски на купувачите.
4. Одржување на физичко растојание меѓу купувачите и меѓу купувачите и продавачите од 1,5 – 2м.
5. Поставени на јасно видливи места, едукативно информативни материјали за почитување на заштитните
превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување
на физичка дистанца, редовно дезинфицирање на
рацете, правилна респираторна хигиена. Дополнително,
преку разглас (на секои 30 минути) информирање на купувачите за почитување на овие превентивни мерки.
6. Регулирање на бројот на купувачи согласно квадратурата на продавницата, на 8м² - 10м² продажен
простор, по еден купувач.
7. Задолжително одржување на редот за влез во
продавницата.
8. Пред влезот на продавницата обезбедено средство за дезинфекција на рацете.
9. Во продавниците за облека, гардеробите за пробување на облека доколку се повеќе на број, да се стават во функција со запазување на физичкото растојание
од минимум 1,5м.
10. Доколку на касите за плаќање не може да се
обезбеди растојание од 1,5-2м помеѓу продавачот (касиерот) и купувачот да се постави бариера од плексиглас. Доколку има повеќе каси за наплата да се обезбеди
растојание од 1,5 2м меѓу касите.
11. Пред касите да се обележи растојание (место за
чекање) од од 1,5м меѓу купувачите.
12. Засилени санитарно-хигиенски мерки, зачестено
чистење 4-5 пати во текот на денот со употреба на
средство за дезинфекција кое делува на вируси според
упатство од производителот, алтернативно може да се
користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот
или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
13. Редовно и зачестено одржување на хигиената на
тоалетите со задолжително водење на евиденција за
спроведеното чистење и употреба на горенаведените
дезинфекциони средства.

Прилог број 7
Протокол за отворање и работа на кафетерии
1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
2. Се ограничува бројот на гости, само на тие кои
може да седат.
3. Не е дозволено послужување на гости на стоење
на шанк и стоечки маси.
4. Задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.
5. Во просторот за послужување на гости, каде има
поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до
столче од 1,5-2m со соседните маси во сите правци.
6. На една маса со четири столици може да седат и
да се послужуваат максимум две лица.
7. На една маса со четири столици може да се послужуваат четири лица доколку се од исто семејство.
8. Задолжително поставување на дезинфекционо
средство за раце на секоја маса.
9. Засилени внатрешни контроли на вработените
лица од страна на одговорно лице за одржување на
личната хигиена (често миење раце) во сите фази на
подготовка, прием и послужување на пијалоци.
10. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжително пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, по заминување на секоја тура на гости.
11. На крајот на смената задолжително механичко
чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно
може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)
или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
12. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
13. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
14. Забрането организирање на прослави (веселби,
родендени и сл.) во отворен и затворен дел од објектот.
15. Забрането организирање на музички настани во
отворен и затворен дел од објектот.
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Прилог број 8
Протокол за отворање и работа на угостителските
објекти за исхрана
1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
2. Се ограничува бројот на гости, ќе се послужуваат
само гости кои може да седат и лица кои преку шалтер
ќе подигнуваат нарачки.
3. Не е дозволено послужување на гости на стоење
на шанк и стоечки маси.
4. Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.
5. Во просторот за послужување на гости каде има
поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до
столче од 1,5-2m со соседните маси во сите правци.
6. На една маса со четири столици може да седат и
да се послужуваат максимум две лица.
7. На една маса со четири столици може да се послужуваат четири лица доколку се од исто семејство.
8. Дозволен е максимален број на 12 лица на споени
маси заедно со задолжително растојание помеѓу секој
гостин од 1.5m.
9. Задолжително поставување на дезинфекционо
средство за раце на секоја маса.
10. Засилени внатрешни контроли на вработените
лица од страна на одговорно лице за одржување на
личната хигиена (често миење раце) во сите фази на
подготовка, прием и послужување на храна.
11. Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при
заминување на гостите од секоја маса.
12. На крајот на смената задолжително механичко
чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно
може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)
или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
13. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

14. Забрането организирање на прослави (свадби,
родендени, крштевки и сл.) во отворен и затворен дел
од објектот.
15. Забрането организирање на музички настани во
отворен и затворен дел од објектот.
Прилог број 28
Протокол за работа на вежбални - теретани и
фитнес клубови
1. На видно место да се означат правила за однесување за вработените и корисниците на услугите.
2. Поставена дезбариера на влез во клубот и безконтакно мерење на температура на вработени и корисници. На лица со покачена темепратура им се забранува влез во клубот.
3. На почеток и на крај на работниот ден, задолжително
проветрување на сите простории и дезинфекција на простории, сите работни површини, опрема, справи и други реквизити за вежбање и задолжителна дезинфекција на подот.
4. Во текот на работниот ден, колку што е можно
почесто проветрување на просториите.
5. При секој влез на вработени и корисници, да се
врши задолжителна дезинфекција на раце со средство
кои содржи 70% алкохол.
6. Сите вработени задолжително носат заштитна
маска и ракавици во текот на целото работно време.
7. Корисниците на услуги, задолжително користат
сопствени пешкири и други средства за лична хигиена.
8. Корисниците на услуги, задолжително однапред
закажуваат термин на посета на клубот.
9. Користењето на заедничките помошни простории, како туш кабини и соблекувални се дозволува доколку е обезбедено чистење и дезинфекција на просториите по секоја употреба.
10. Распоредот на опремата, справите и другите реквизити за вежбање, односно организацијата на вежбањето мора да биде на начин што ќе се одржува физичко растојание
од 2м помеѓу секој корисник, односно 10м2 по корисник.
11. Опремата, справите и реквизитите задолжително да се дезинфицираат после секој корисник.
12. Во случај да постои сомнеж некој од вработените да има респираторни симптоми (температура, кашлица и сл.) одговорното лице е должно веднаш да го
отстрани лицето од просториите на клубот.
13. Во случај да постои сомнеж некој од корисниците да има респираторни симптоми (температура,
кашлица) одговорното лице е должно веднаш да го отстарни лицето од просториите на клубот.
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2160.
Врз основа нa член 12 став (2) точка 29 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ДРЖАВНА ПОМОШ СКЛУЧЕН СО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ПРЕРАБОТКА И
УСЛУГИ ЈУРОП ШОК АБСОРБЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за раскинување на Договорот за доделување на државна помош бр.031855/1 од 03.12.2015 година склучен со Друштво за производство, трговија, преработка и услуги Јуроп Шок
Абсорберс ДООЕЛ Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-4276/1
23 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
2161.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2019 година, бр. 0201-1276/1 од 27.2.2020
година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4995/1
23 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
2162.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА –
СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2019 година, бр. 02011930/1 од 6.4.2020 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на
6.4.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4995/2
23 јуни 2020 година
Скопје

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

Стр. 50 - Бр. 170
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2163.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 23 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
1. Со оваа одлука се поништува Решението за разрешување и именување, донесено од министерот за
внатрешни работи под бр.13.3-51097/1 од 22.6.2020 година, со кое се разрешува Амир Далипи од работно
место началник на Секторот за внатрешни работи – Тетово во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работа на Република Северна Македонија и се именува за дополнителен заменик началник
на Секторот за внатрешни работи – Тетово во Бирото
за јавна безбедност при Министерството за внатрешни
работа на Република Северна Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-6353/1
23 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2164.
Врз основа на член 12 став 12 од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14,
33/15, 88/15, 149/15, 39/16, 172/16 и 83/18) Mинистерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Член 1
Во Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 162/15, 227/15, 142/16, 180/16 и 153/17) членот 4 се
менува и гласи:
,,Висина на трошоците за утврдување на исполнување на условите, по барање од правни и физички лица
за откуп на земјоделски производи и тутун изнесува
1.000 денари (по откупно место-објект), за регистрација на рибници изнесува 10.000 денари, а за пломбирање на мрежи изнесува 700 денари.
Висината на трошоците за утврдување на исполнување на условите, по барање од правни и физички
лица за регистрација на винарска визба изнесува:
- за винарските визби чиј капацитет за преработка и
чување на виното не надминува 30.000 литри годишно
1.500 денари и

- за винарските визби чиј капацитет за преработка и
чување на виното надминува 30.000 литри годишно да
изнесува 5.000 денари.”
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.
Бр. 02-5392/1
18 јуни 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2165.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 22 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
АЛБАТРОС ДОО Штип, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛБАТРОС”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-89/20
22 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги АЛБАТРОС ДОО Штип, со седиште на ул.Железничка
бр.21, Штип, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

23 јуни 2020

3. Датум на издавање на лиценцата: 22 јуни 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 11 јуни 2055
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-425-2020
6. Единствен матичен број: 5413265
7. Единствен даночен број: 4029000118616
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛБАТРОС” со локација на кровна површина на објект на КП бр.897/1, КО
Штип 1, Општина Штип.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната

Бр. 170 - Стр. 51

година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
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16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала ФЕЦ “АЛБАТРОС”, со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ “АЛБАТРОС”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 450,12 kW,
в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
д) податоци за опрема:
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: SONNENSTROMFABRIK EXCELLENT PERC60
- број на фотонапонски панели: 1452
- моќност на фотонапонски панели: 310 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- SMA Sunny Tripower Core 1 - 50kW, 9 парчиња
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.680 kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија: 664.000 kWh.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
19.
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија”
број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2020/458 НА СОВЕТОТ ОД
27 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СО
ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/458 на Советот од 27 март
2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/458 на Советот од 27 март
2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 5
Рестриктивните мерки против Либија ќе се применуваат до 2 октомври 2020 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-5279/1
23 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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