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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
387.
Врз основа на член 187 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
I. Општи одредби
Предмет на уредување
Член 1
Со оваа уредба поблиску се уредуваат:
1) видовите технологии за кои се доделува премија,
односно повластена тарифа, како мерки за поддршка,
2) посебните услови што треба да ги исполни електроцентралата за производителот да се стекне со статус
на повластен производител за таа електроцентрала,
3) горната граница на инсталираната моќност на
електроцентралата за која производителот може да
стекне статус на повластен производител за таа електроцентрала,
4) износот и периодот на користење на повластените тарифи,
5) начинот на определување на износот на премии,
начинот на исплата, како и периодот на нивно користење,
6) содржината на одлуката и јавниот оглас за спроведување на тендерска постапка за доделување на премии,
7) начинот на спроведување на тендерската постапка и аукција за доделување на премии,
8) задолжителните елементи на договорот за право
за користење на премија и договорот за користење на
премија,
9) документите кои се доставуваат во постапката за
склучување на договорот за право на користење на
премија и за склучување на договорот за користење на
премија помеѓу Министерството за економија (во понатамошниот текст: Министерство) и повластениот производител кој користи премија,
10) содржината, формата и начинот на водење на
евиденција на повластени производители кои користат
премија,
11) обврската на трговецот, односно снабдувачот за
купување на електрична енергија произведена од повластени производители коишто користат премија, и
12) доставувањето на податоци од повластени производители.
Цели на мерките за поддршка
Член 2
Мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија имаат
за цел да обезбедат:

1) поттикнување на инвестиции за оптимално искористување на расположивиот потенцијал на обновливите извори на енергија во Република Македонија и постигнување на националните задолжителни цели за
учество на обновливите извори на енергија во вкупната
потрошувачка, во согласност со Одлуката за националните задолжителни цели за учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија и за учеството на енергија произведена од обновливи извори во финалната потрошувачка на енергија во транспортот,
2) услови за одржливо работење на повластените
производители преку обезбедување на просечни годишни приходи неопходни за надоместување на инвестиционите и оперативните трошоци на електроцентралата и обезбедување на соодветен принос на капиталот,
и
3) услови за заштита на животната средина и ублажување на климатските промени.
Дефиниции
Член 3
(1) Изразите употребени во оваа уредба го имаат
значењето утврдено во Законот за енергетика.
(2) Во оваа уредба се користат и изрази, кои во
смисла на оваа уредба го имаат следното значење:
1) „биомаса“ е биоразградувачкиот дел на продукти, отпад и остатоци од земјоделски (растителни и
животински) супстанции, шумски и други индустрии
како што се рибарство и аквакултура, како и биоразградувачкиот дел на индустриските и комуналните отпади,
2) „биогас“ е гасовито гориво добиено од биомаса,
3) „електроцентрала“ е постројка за производство
на електрична енергија од обновливи извори, која е
составена од една или повеќе генераторски единици
(електрични генератори или фотонапонски панели), соодветни објекти, внатрешни сопствени мерни уреди и
опрема за управување и е приклучена на електропреносниот или електродистрибутивниот систем,
4) „електрична енергија произведена од обновливи извори“ е електрична енергија произведена во
електроцентрали што користат исклучиво обновливи
извори на енергија и делот од електричната енергија
произведена во комбинирани постројки за производство на електрична и топлинска енергија добиен од обновливи извори, не вклучувајќи ја електричната енергија произведена од водата во пумпно-акумулациони
постројки, која претходно била вратена во акумулацијата со пумпање,
5) „инсталирана моќност на електроцентрала“ е
збир на номиналните активни моќности на сите генераторски единици (електрични генератори или фотонапапонски панели) инсталирани во електроцентралата, и
6) „фосилни горива“ се јаглен, нафтени деривати и
природен гас.

Стр. 4 - Бр. 29

II. ВИД НА ТЕХНОЛОГИЈА НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА И УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА ЗА КОЈА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ МОЖЕ ДА СТЕКНЕ СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Вид на технологија на електроцентрала за производство на електрична енергија од обновливи извори
за кои се доделуваат мерки за поддршка
Член 4
(1) Повластена тарифа се доделува на повластен
производител за произведена електрична енергија од
следните видови на технологии на електроцентрали:
1) хидро електроцентрала,
2) ветерна електроцентрала,
3) термоелектроцентрала на биомаса (термоелектроцентрала која како погонско гориво користи биомаса), и
4) термоелектроцентрала на биогас (термоелектроцентрала која како погонско гориво користи биогас).
(2) Премија се доделува на повластен производител
за произведена електрична енергија од следните видови на технологии на електроцентрали:
1) ветерна електроцентрала, и
2) фотонапонска електроцентрала,
Услови кои треба да ги исполнува електроцентралата за која производителот може да стекне статус
на повластен производител кој користи повластена
тарифа
Член 5
(1) Производителот може да се стекне со статус на
повластен производител кој користи повластена тарифа, ако електроцентралата од Член 4 став (1) на оваа
уредба ги исполнува следните услови:
1) инсталираната моќност не смее да биде поголема
од:
- 10 MW за хидроелектроцентрала,
- 50 MW за ветерна електроцентрала,
- 1 MW за термоелектроцентрала на биомаса,
- 1 MW за термоелектроцентрала на биогас,
2) планираната моќност на електроцентралата и
вкупната инсталирана и планирана моќност на електроцентралите од иста технологија што до денот на поднесување на барањето за стекнување на привремен статус
на повластен производител се запишани во регистарот
на повластени производители кои користат повластена
тарифа, кој го води Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика),
не ја надминува вкупната инсталирана моќност на пов-
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ластени производители за таа технологија, утврдена во
одлуката на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Влада) согласно член 187 став (4) од
Законот за енергетика, и
3) опремата и објектите за производство на електрична енергија и поврзување со електропреносниот
или електродистрибутивниот систем претставуваат
техничко-технолошка функционална целина и електроцентралата има приклучок на соодветниот систем
со независно мерно место, што е исклучиво наменето
за електроцентралата.
(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, производителот стекнува привремен статус на повластен
производител кој користи повластена тарифа доколку
исполнува и еден од следниве услови:
1) има добиено овластување за изградба на електроцентралата донесен во согласност со Законот за енергетика, или
2) има добиено одобрение за градење за електроцентралата, во случај кога за изградбата на објектот не
е потребно овластување за изградба, или
3) има склучено договор за концесија, односно договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, согласно Закон за концесии и јавно приватно партнерство.
(3) Јавно претпријатие основано од Владата или од
единица на локалната самоуправа може да се стекне со
статус на повластен производител кој користи повластена тарифа ако управува и користи хидроелектроцентрала која ги исполнува условите од став (1) на овој
член и е пуштена во употреба пред влегување во сила
на оваа уредба.
Услови кои треба да ги исполнува електроцентралата за која производителот може да стекне статус
на повластен производител кој користи премија
Член 6
(1) Производителот може да се стекне со статус на
повластен производител кој користи премија, ако електроцентралата од Член 4 став (2) на оваа уредба ги исполнува следните услови:
1) инсталираната моќност не смее да биде поголема
од:
- 50 MW за ветерна електроцентрала, и
- 30 MW за фотонапонска електроцентрала.
2) опремата и објектите за производство на електрична енергија и поврзување со електропреносниот
или електродистрибутивниот систем претставуваат
техничко-технолошка функционална целина и електроцентралата има приклучок на соодветниот систем
со независно мерно место, што е исклучиво наменето
за електроцентралата, и
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3) не е изградена врз постоечка градба, освен врз
подземна линиска инфраструктура, како што се дефинирани во Законот за градење.
(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, за
повластениот производител да користи премија треба
да биде избран на тендерска постапка со аукција за доделување на право за користење на премии.
Дополнителни услови за електроцентралата
Член 7
(1) Ако во една електроцентрала се предвидува производство на електрична енергија од различни видови
на обновливи извори:
1) опремата и објектите за производство на електрична енергија од секој одделен вид на обновлив извор на енергија се третираат како одделни повластените производители,
2) одделните генераторски единици во електроцентралата можат да имаат заеднички приклучок кон соодветниот систем, но повластениот производител е должен да обезбеди посебни мерни места за електричната
енергија што се испорачува во електропреносниот или
електродистрибутивниот систем.
(2) Ако во рамките на електроцентралата за која
производителот се стекнал со статус на повластен производител постојат и други генераторски единици за
производство на електрична енергија, произведената
електрична енергија од дополнителните генераторски
единици може да се користи за сопствена потрошувачка, но не смее да се испорачува во електроенергетскиот систем.
(3) Повластен производител кој користи повластена
тарифа за производство на електрична енергија од
термоелектроцентрала на биогас може да инсталира
дополнителна генераторска единица за производство
на електрична енергија од истиот обновлив извор за кој
е доделена повластената тарифа, која може да ја користи само во случај кога основната генераторска единица
не е во функција, при што вкупната количина на произведена електрична енергија од основната и помошната
генераторски единици во текот на календарската година може да биде најмногу за 10% поголема од производството што соодветствува на 8.760 работни часови
во годината за 1 MW инсталирана моќност на основната генераторска единица.
III. ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ
Период на користење на повластени тарифи
Член 8
Од денот на влегување во сила на одлуката за користење на повластена тарифа, издадена од Регулаторната комисија за енергетика, повластениот производител има право да користи повластената тарифа за електрична енергија произведена од:
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1) хидроелектроцентрали во период од 20 години,
2) хидроелектроцентрали од Член 5 став (3) на оваа
уредба во период од десет години,
3) ветерни електроцентрали во период од 20 години,
4) термоелектроцентрала на биомаса во период од
15 години, и
5) термоелектроцентрална на биогас во период од
15 години.
Износ на повластена тарифа за произведена и
испорачана електрична енергија
Член 9
(1) Повластените тарифи се изразуваат во евроценти за киловатчас (во натамошниот текст: €¢/kWh) електрична енергија произведена и испорачана во електроенергетскиот систем и во нив не е вклучен данокот на
додадена вредност.
(2) Износот на повластена тарифа за електричната
енергија произведена и испорачана од хидроелектроцентралите во текот на еден календарски месец, се
пресметува како збир на износите пресметани како
производ на количините на електрична енергија и пропишаната тарифа за секој блок поодделно, користејќи
го пристапот на опаѓачка блок тарифа, според следната
табела:

каде што:
- N e износот на повластена тарифа за електричната
енергија произведена и испорачана од хидроелектроцентралите,
- IEE e количина на испорачана електрична енергија.
(3) Износот на повластената тарифа за електричната енергија произведена и испорачана во електроенергетскиот систем се пресметува како производ од количините на произведена и испорачана
електрична енергија и повластената тарифа која изнесува за:
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1) термоелектроцентрали на биомаса, 15 €¢/kWh,
2) термоелектроцентрали на биогас, 18 €¢/kWh,
3) ветерни електроцентрали, 8,9 €¢/kWh.
(4) Повластен производител кој користи повластена
тарифа за производство на електрична енергија од
термоелектроцентрала на биомаса или биогас може да
користи и фосилни горива во процесот на производство на електрична енергија, при што највисокиот дозволен процент на учеството на фосилните горива во
вкупната енергетска вредност на употребените горива
во текот на една календарска година не смее да биде
поголем од:
1) 30% за термоелектроцентрали на биомаса,
2) 20% за термоелектроцентрали на биогас.
(5) Ако во термоелектроцентралата на биомаса се
користат фосилните горива повластена тарифа се намалува и се пресметува според следната формула:

5 февруари 2019

Начин на исплата на повластените тарифи
Член 10
Повластениот производител кој користи повластена тарифа, врз основа на мерењата од страна на
операторот на електропреносниот, односно електродистрибутивниот систем на кој е приклучена електроцентралата, доставува фактура за испорачаната
електрична енергија за календарски месец до операторот на пазарот на електрична енергија и износот за
плаќање го изразува во денари според средниот курс
на Народна Банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за кој
се однесува фактурата.
IV. ПРЕМИЈА
Период на користење на премии

каде што:
− ПТ е намалена повластена тарифа,
− ПT0 e тарифата утврдена во став (3) точка (1) на
овој член,
− p е означен процентот на учество на фосилните
горива.
(6) Ако во термоелектроцентралата на биогас се користат фосилни горива, повластена тарифа се намалува, и се пресметува според следната формула:

каде што:
− ПТ е намалена повластена тарифа,
− ПT0 e тарифата утврдена во став (3) точка (2) од
овој член,
− p е означен процентот на учество на фосилните
горива.
(7) Намалените повластени тарифи од ставовите (5)
и (6) на овој член, се соодветни на испорачаната количината на електрична енергија во периодот во кој се
користени фосилни горива.

Член 11
Од денот на склучување на договорот за користење
на премија од Член 17 на оваа уредба, повластениот
производител има право да користи премија за електрична енергија произведена од:
1) ветерна електроцентрала во период од 20 години,
и
2) фотонапонска електроцентрала во период од 15
години.
Начин на определување на износот на премии и
начин на исплата
Член 12
(1) Премијата се доделува на повластен производител како дополнителен фиксен износ на цената која ја
остварил со продажбата на секој произведен kWh на
пазарот на електрична енергија на големо (во натамошниот текст: фиксна премија).
(2) Во согласност со методологијата за одредување
на максималниот референтен износ на фиксна премијата дадена во Прилог кој е составен дел на оваа уредба,
Владата го утврдува максималниот референтен износ
на фиксната премија за секој вид технологија одделно
и го објавува во годишната програма од член 187 од Законот за енергетика.
(3) Фиксната премија не се менува во периодот од
денот на склучување на договорот за право на користење на премија до престанокот на важењето на договорот за користење на премија.
(4) Фиксната премија се изразува во €¢/kWh произведена и продадена електрична енергија и во неа не е
вклучен данокот на додадена вредност.
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(5) Фиксната премија се исплаќа на месечно ниво,
врз основа на доставено барање. Кон барањето се доставуваат и докази како што се: фактура за произведена
и продадена електрична енергија за календарски месец
испорачана на купувачот и податоци од операторот на
електропреносниот, односно електродистрибутивниот
систем за измерената енергија во соодветната мрежа.
Износот за плаќање на фиксната премија се изразува во
денари според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за кој се однесува фактурата.
Обврска на трговецот, односно снабдувачот за купување на електрична енергија произведена од повластени
производители коишто користат премија
Член 13
Ако повластениот производител кој користи премија не успее да склучи договор за продажба на произведената електрична енергија на пазарот на електрична
енергија на големо, може да склучи договор за продажба на електричната енергија со трговецот или снабдувачот со електрична енергија избран од Министерството, по претходно спроведена тендерска постапка
по пат на јавен оглас за која соодветно се применуваат
одредбите од Законот за јавните набавки.
Содржина на одлуката за спроведување на
тендерска постапка
Член 14
Одлуката за започнување на тендерска постапка со
аукција за доделување на премии содржи:
1) предметот и целта на тендерската постапка,
2) видот на технологија на електроцентрала за која
се доделува премија,
3) вкупната инсталирана моќност по технологија за
која се доделуваат премии,
4) локацијата, односно земјиштето на кое треба да
се изгради електроцентралата за која се доделува премија, ако се гради на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија,
5) изворот на средствата кои се доделуваат за премии,
6) максималниот референтен износ на фиксната
премија за секоја технологија за која се доделува премија,
7) видот на тендерската постапка и начинот на
спроведување,
8) назначување на претседателот и членовите на комисијата за спроведување на тендерската постапка,
нивни заменици, како и ангажирање на надворешни
стручни лица, доколку е потребно, и
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9) крајниот рок за изработка и доставување на
одобрување на тендерската документација.
Содржина на јавниот оглас за спроведување на
тендерска постапка
Член 15
Јавниот оглас за спроведување на тендерската постапка со аукција за доделување на премии содржи податоци за:
1) видот на технологија на електроцентрала за која
се доделува премија,
2) вкупната инсталирана моќност по технологија за
која се доделуваат премии,
3) земјиштето на кое треба да се изгради електроцентралата за која се доделува премија, вклучително и
податоци за постоечката инфраструктура, ако се гради
на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,
4) максималниот референтен износ на фиксната
премија за секоја технологија за која се доделува премија,
5) видот на тендерската постапката и начинот на
спроведување,
6) условите за учество (критериумите за способност) на понудувачите и документите со кои се докажува исполнувањето на условите,
7) задолжителните елементи на понудата,
8) вредноста на гаранцијата на понуда во форма на
банкарска гаранција, како и вредноста на банкарската
гаранција за навремено и квалитетно извршување на
договорот за право на користење на премијата, чии
што апсолутни износи се определени врз основа на
планираната инсталирана моќност на електроцентралата,
9) критериумиот за избор, односно за доделување
на премии,
10) датумот, времето и начинот на доставување на
понуди,
11) начинот на спроведување на аукција,
12) рокот за изградба на електроцентралата,
13) начинот на преземање на тендерската документација, и
14) начинот на комуникација помеѓу Министерството и понудувачите во текот на спроведување на
тендерската постапка.
Начин на спроведување на тендерската постапка и
аукција
Член 16
(1) Тендерската постапка за доделување на премии
се спроведува како ограничена или отворена постапка
согласно одредбите од оваа уредба и Законот за јавните
набавки.
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(2) Тендерската постапка започнува со денот на донесување на одлуката од Член 14 на оваа уредба.
(3) Министерството го објавува јавниот оглас од
Член 15 на оваа уредба на својата веб страница, во
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб
страницата на Секретаријатот на Енергетската заедница.
(4) Ако постапката за доделување на премии се
спроведува како отворена постапка, крајниот рок за
доставување понуди не смее да биде покус од 60 дена.
(5) Во тендерска постапка за доделување на премија на електроцентрали кои се градат на земјиште кое не
е во сопственост на Република Македонија или на земјиште во сопственост на Република Македонија на кое
е воспоставено право на користење, може да учествува
единствено понудувач којшто:
1) има право на сопственост или право на користење на земјиштето, и
2) пред објавувањето на огласот, согласно Законот
за градење ја нема изградено и/или пуштено во употреба електроцентралата за која бара доделување на премија, за што доставува изјава со која под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува
дека на земјиштето не е изградена и/или пуштена во
употреба електроцентралата.
(6) Критериум за избор на најповолна понуда на
тендерската постапка е најниска понудена фиксна премија.
(7) Аукцијата, како повторлив процес на негативно
наддавање, се спроведува во електронска форма по
првичната целосна евалуација на понудите, во која е
утврдено дека има најмалку две прифатливи понуди.
(8) Ако при евалуацијата Комисијата утврди дека
нема најмалку две прифатливи понуди, Министерството донесува одлука за поништување на тендерската постапка.
(9) За почетен износ на фиксна премија на аукцијата се поставува најнискиот од сите прифатливи понуди
за специфичната тендерирана технологија. За успешно
спроведена аукција, потребно е да има најмалку едно
постапно негативно наддавање под почетниот износ.
(10) При спроведувањето на тендерската постапка,
Министерството презема соодветни организациски и
технички мерки за обезбедување на доверливоста на
податоците.
Договор за право на користење на премија
Член 17
(1) Во постапката за склучување на договор за право за користење на премија, секој избран најповолен
понудувач ги обезбедува следните документи:
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1) тековна состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на Република Македонија, и
2) банкарска гаранција за навремено и квалитетно
извршување на договорот.
(2) Министерството, во рок од 15 дена од денот на
приемот на целосна и уредна документација од став (1)
на овој член, склучува договор за право на користење
на премија со секој избран најповолен понудувач.
(3) Договорот за право на користење на премија
содржи:
1) податоци за договорните страни,
2) назив на електроцентралата,
3) катастарски податоци за земјиштето на кое ќе биде изградена електроцентралата,
4) право на градежното земјиште на кое ќе биде изградена електроцентралата, доколку се гради на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,
5) планирана моќност на електроцентралата изразена во kW,
6) планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата, изразено во kWh,
7) износ на фиксната премијата изразена во евроценти за киловат час со две децимални места,
8) рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба, како и услови и начин за продолжување на рокот,
9) виша сила и последици од виша сила,
10) износот на банкарска гаранција за навремено и
квалитетно извршување на договорот и условите за
нејзино активирање, односно враќање на гаранцијата,
11) услови и основи за раскинување на договорот, и
12) начин на разрешување на споровите.
(4) Договорот за право на користење на премија може да содржи и други елементи согласно тендерската
документација.
Договор за користење на премија
Член 18
(1) Повластениот производител кој се стекнал со
право на користење на премија и кој ја изградил електроцентралата во рокот утврден во договорот од Член
17 од оваа уредба, поднесува барање до Министерството за склучување на договор за користење на премија,
кон кое ги доставува следните документи:
1) тековна состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на Република Македонија,
2) информација за економско финансиската состојба, издадена од страна на Централниот регистар на
Република Македонија,
3) лиценца за вршење на енергетска дејност издадена од Регулаторна комисија за енергетика,
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4) уверение за платени даноци, придонеси и други
јавни давачки издадено од Управата за јавни приходи,
5) потврди дека не се отворени постапки за стечај и
ликвидација, издадени од Централниот регистар на Република Македонија,
6) примерок од договорот за учество на пазарот на
електрична енергија,
7) решение за упис во регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија што го води Агенцијата за енергетика (во натамошниот текст: Агенција),
8) одобрение за употреба на електроцентралата издадено согласно Законот за градење, и
9) решение за ставање во употреба на опремата по
прв пат донесено во согласност со прописот со кој се
уредува начинот на вршење на техничката инспекција.
(2) Министерството, во рок од 15 дена од денот на
приемот на целосно и уредно барање и документација
од став (1) на овој член, склучува договор за користење
на премија со повластениот производител.
(3) Договорот за користење на премија содржи:
1) податоци за договорните страни,
2) предмет на договорот,
3) назив на електроцентралата,
4) период за кој се склучува договорот, односно за
кој се исплаќа премија,
5) катастарски податоци за земјиштето на кое е изградена електроцентралата,
6) податоци за одобрението за градење и соодветниот документ со кој се дозволува пуштање во употреба на електроцентралата,
7) инсталирана моќност на електроцентралата изразена во kW,
8) планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата, изразено во kWh,
9) податоци од енергетската согласност за приклучување на мрежа,
10) износ на премијата изразена во евроценти за киловат час со две децимални места,
11) рокови и услови за исплата на премијата,
12) казнена камата,
13) пренос на договорните права и обврски,
14) начин на разрешување на спорови,
15) виша сила и последици од виша сила,
16) начин на известување помеѓу договорните
страни,
17) доверливост на податоци,
18) услови и основи за престанот и за раскинување
на договорот,
19) санкции за неисполнување на договорните обврски, и
20) други елементи.

Бр. 29 - Стр. 9

Земјиште на кое се гради електроцентрала за која
на повластен производител му се доделува премија
Член 19
Ако градежното земјиште, на кое треба да се изгради електроцентралата за која на повластен производител му се доделува премија, е сопственост на Република Македонија, на најповолниот понудувач му се дава
земјиштето под долготраен закуп со непосредна спогодба на начин утврден во Законот за градежно земјиште.
V. ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КОИ КОРИСТАТ ПРЕМИЈА
Форма, содржина и начин на водење на евиденција
Член 20
(1) Министерството води евиденција на повластени
производители кои користат премија (во натамошниот
текст: евиденција) во хартиена и електронска форма.
(2) Евиденцијата се состои од:
1) евиденциски лист, и
2) збирка на документи.
(3) Евиденцискиот лист ги содржи следните рубрики и податоци за секој повластен производител со кој
Министерството склучило договор за користење на
премија:
1) реден број,
2) деловоден / архивски број и датум на склучување
на договорот за користење на премија,
3) полн назив и седиште на повластениот производител кој користи премија,
4) единствен матичен број на субјектот и единствен
даночен број на повластениот производител, кој користи премија,
5) име и презиме на законскиот застапник,
6) име и презиме на контакт лицето,
7) контакт телефон и адреса за електронска пошта,
8) вид и назив на електроцентралата за која е склучен договорот за користење на премија,
9) катастарски податоци за земјиштето на кое е изградена електроцентралата,
10) инсталирана моќност на електроцентралата,
11) период на траење на доделувањето на премија –
од датум – до датум,
12) износ на премијата изразена во евроценти по
коловат час со две децимални места, и
13) забелешка.
(4) Збирката на документи ги содржи:
1) електронските и/или хартиените документи што
биле доставени во постапка за склучување договор за
користење на премија,
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2) дополнително доставените документи заради
впишување или ажурирање на податоците во евиденцискиот лист,
3) документи со кои се докажува исполнувањето на
условите за исплата на премии, како и извршената исплата.
(5) За водење на евиденцијата во електронска форма се користи софтверска програма што овозможува
внесување, обработка и прикажување на податоците,
додека евиденцијата во хартиена форма се води во А4
формат.
(6) Евиденцискиот лист се објавува на веб страницата на Министерството.
(7) Покрај податоците од став (3) од овој член, во
евиденцискиот лист се внесуваат и сите промени што
ќе настанат по извршеното запишување.
(8) Повластениот производител кој користи премија
го известува Министерството за секоја промена на податоците внесени во евиденцијата, најдоцна 15 дена од
денот на настанување на промената.
(9) Со денот на раскинување или престанок на договорот за користење на премија, Министерството го
брише повластениот производител од евиденцијата.

Член 22
(1) Ако Агенцијата, врз основа на доставените податоци од Член 21 на оваа уредба, изрази сомневање
дека се повредени одредбите од членовите 5, 6 и 7 на
оваа уредба, може да побара од соодветните носители
на лиценци за вршење на енергетска дејност и/или други надлежни органи соодветни податоци заради правилно утврдување на фактичката состојба.
(2) Ако Агенцијата, врз основа на доставените
податоци од Член 21 на оваа уредба и дополнително
добиените податоци од став (1) од овој член, и понатаму има сомневања дека се повредени одредбите од
Член 5, Член 6 и Член 7 на оваа уредба, поднесува
иницијатива до инспекторатот надлежен за техничка
инспекција за вршење на вонреден инспекциски надзор, согласно прописите со кои се уредува инспекцискиот надзор.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА
НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Член 23
(1) Ограничувањето на максималната инсталирана
моќност на термоелектроцентрала на биомаса и термоелектроцентрала на биогас утврдено во Член 5 став (1)
точка 1) алинеи 3 и 4 од оваа уредба ќе отпочне да се
применува од 1 јули 2020 година.
(2) До отпочнување со примена на Член 5 став (1)
точка 1) алинеи 3 и 4 од оваа уредба, максималната
инсталирана моќност на:
1) термоелектроцентрала на биомаса изнесува 3
MW и
2) термоелектроцентрала на биогас изнесува 3 MW.

Доставување на податоци до Агенцијата
Член 21
(1) Заради пресметка на намалената повластена тарифа за електроцентралите од Член 9 ставови (5) и (6)
на оваа уредба, за коишто е дозволено користење на
фосилни горива, односно заради утврдување на исполнувањето на условите врз основа на кои е стекнат статус на повластен производител од членовите 5, 6 и 7 од
оваа уредба, повластениот производител до Агенцијата
ги доставува следните податоци:
1) техничките параметри на електроцентралата,
2) испорачаната електрична енергија во електроенергетскиот систем, и
3) за електроцентралите што користат горива во
процесот на производство на електрична енергија количините на потрошените горива за производство на
електрична енергија, специфичната енергетска вредност на горивата и изворот на набавка, за секој вид гориво одделно.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доставуваат најдоцна до 31 јануари за претходната календарска година.
(3) Повластениот производител најдоцна 15 дена од
денот на настанатата промена на техничките параметри
и карактеристики на електроцентралата ја известува
Агенцијата за настанатите промени.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Преодни одредби

Завршни одредби
Член 24
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за повластени тарифи за
електрична енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 56/13).
Член 25
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-1069/1
5 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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388.

УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА
СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА
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Бр. 44-11626/1-18
5 февруари 2019 година
Скопје
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Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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389.
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 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 Македонија, на седницата одржана на 29.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,
по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН
Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со
седиште во Скопје, ул.„11 Октомври“, бр.9 за градежно
земјиште кое претставува дел од КП.бр.2003/1, КО
Горно Коњаре, со површина од 259 м2, запишано во
Имотен лист бр.1, согласно Извод од план бр.ЗЗ
УПВНМ: за стопански комплекс во атар на село Горно
Коњаре, м.в. Новине, м.в. Речица, 2011-2016 година,
бр.21-5135/2 од 14.8.2018 година, донесен со Одлука на
Општина Куманово бр.07-4173/13 од 6.4.2011 година
за изградба на објект со намена Е2 - Комунална супраструктура - Трафостаница.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-597/1
29 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

390.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување
на договор за закуп на земјоделско земјиште под долгогодишен насад со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги
„Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ, Кавадарци, на земјоделското земјиште со вкупна површина од 9ха 97ар 22м2
и тоа: КП бр. 1084/3, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 62999 м2, КП бр. 1084/4, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3,
со површина од 1024 м2, КП бр.1084/5, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска
класа 3, со површина од 4398 м2 и КП бр. 1092 дел,
во место викано Рибаречко, катастарска култура
лозје, катастарска класа 3, со површина од 903 м2, запишани во ИЛ бр.447 за КО Паликура; КП бр. 1091
дел, во место викано Рибарско, катастарска култура
лозје, катастарска класа 3, со површина од 276 м2,
КП бр.1190 дел, во место викано Рибаречка, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина
од 2805 м2, запишани во ИЛ бр.85 за КО Паликура;
КП бр. 1096 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2551м2, запишана во ИЛ бр.453 за КО Паликура; КП бр.1097 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 848 м2, КП бр.1101 дел, во место викано
Рибарско, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 101 м2, запишани во ИЛ бр.367
за КО Паликура; КП бр. 1102 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа
3, со површина од 371м2, запишана во ИЛ бр.86 за
КО Паликура; КП бр. 1105 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3,
со површина од 653 м2, запишана во ИЛ бр.8 за КО
Паликура; КП бр. 1106 дел, во место викано Камилки,
катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со
површина од 6795 м2, КП бр. 1107дел, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска
класа 3, со површина од 6692 м2, КП бр. 1108 дел, во
место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4078 м2 и КП бр.
1109 дел, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 5228
м2, запишани во ИЛ бр.469 за КО Паликура.
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Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 8.2.2042 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-629/1
Претседател на Владата
5 февруари 2019 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
391.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште под долгогодишен насад со непосредна спогодба со Друштвото за
производство, преработка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ, Кавадарци, на земјоделското земјиште со вкупна површина од 4ха 34ар 84м2 и тоа: КП
бр.993 дел, во место викано Лисичини дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од
4853м2 и КП бр.994, во место викано Лисичини дупки,
катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4225м2, запишани во ИЛ бр.8 за КО Паликура; КП бр.995 дел, во место викано Лисичини дупки,
катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 3455м2, запишана во ИЛ бр.326 за КО Пали-
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кура; КП бр.996 дел, во место викано Лисичини дупки,
катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4654м2, запишана во ИЛ бр.367 за КО Паликура; КП бр.997 дел, во место викано Лисичини дупки,
катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4324м2, КП бр.1000 дел, во место викано Лисичини друмови, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 5728м2 и КП бр.992/1 дел,
во место викано Богев дол, катастарска култура лозје,
катастарска класа 3, со површина од 16245м2, запишани во ИЛ бр.469 за КО Паликура.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 13.3.2047 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-630/1
Претседател на Владата
5 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
392.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ,
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Кавадарци, на земјоделското земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 2ха 51ар 80м2 кое
се наоѓа на КП бр. 1091-дел, во место викано Рибарско,
катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 490м2 и КП бр.1190-дел, во место викано
Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2418м2, запишани во Имотен лист
бр.85 за КО Паликура; КП бр.1092-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска
класа 3, со површина од 1437м2, запишана во Имотен
лист бр.447 за КО Паликура; КП бр.1096-дел, во место
викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 19м2, запишана во Имотен
лист бр.453 за КО Паликура; КП бр.1097-дел, во место
викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 6465м2, КП бр.1101-дел,
во место викано Рибарсло, катастарска култура лозје,
катастарска класа 3, со површина од 113м2, КП
бр.1103, во место викано Камилки, катастарска култура
лозје, катастарска класа 3, со површина од 230м2, КП
бр.1104, во место викано Каменки, катастарска култура
лозје, катастарска класа 3, со површина од 3233м2, КП
бр.1128, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 36м2,
запишани во Имотен лист бр.367 за КО Паликура; КП
бр.1099-дел, во место викано Рибаречко, катастарска
култура лозје, катастарска класа 4, со површина од
2577м2, КП бр.1106-дел, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4952м2 и КП бр.1124-дел, во место викано
Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 361м2, запишани во Имотен лист
бр.469 за КО Паликура; КП бр.1102-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска
класа 3, со површина од 1259м2, запишана во Имотен
лист бр.86 за КО Паликура и КП бр.1105-дел, во место
викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 1590м2, запишана во Имотен лист бр.8 за КО Паликура.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 8.2.2042 година.

5 февруари 2019

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-631/1
Претседател на Владата
5 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
393.
Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги “Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ,
Кавадарци, на земјоделското земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 9ха 28ар 83м2 и тоа:
КП бр. 2490/2, во место викано Дуќена, катастарска
култура лозје, катастарска класа 3, со површина од
50017 м2, КП бр. 2491, во место викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина
од 545 м2, КП бр. 2492, во место викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина
од 2033 м2, КП бр. 2493, во место викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 8513 м2, КП бр. 2494, во место викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3,
со површина од 13363 м2, КП бр. 2495, во место викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 258 м2 и КП бр. 2497, во место
викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска
класа 3, со површина од 18154 м2, запишани во ИЛ
бр.1739 за КО Сопот.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5 февруари 2019
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Член 3
Договорот за

ршина од 4324 м2, КП бр. 2469, во место викано Ду-

закуп на земјоделско земјиште со

ќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3,

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

со површина од 17645 м2, КП бр. 2470, во место вика-

чува со времетраење до 8.2.2042 година.

но Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 15768 м2, КП бр. 2471, во место

Член 4

викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

класа 3, со површина од 6449 м2, КП бр. 2472, во мес-

нот од објавувањето во “Службен весник на Република

то викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастар-

Македонија“.

ска класа 3, со површина од 2334 м2, КП бр. 2473, во
место викано Дуќена, катастарска култура лозје, катас-

Бр. 45-632/1
5 февруари 2019 година

Претседател на Владата

тарска класа 3, со површина од 439 м2, КП бр. 2476/1,

на Република Македонија,

во место викано Дуќена, катастарска култура лозје, ка-

Зоран Заев, с.р.

тастарска класа 3, со површина од 7753 м2, КП бр.

Скопје

__________

2477/1, во место викано Дуќена, катастарска култура
лозје, катастарска класа 3, со површина од 6391 м2,

394.
Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за

КП бр. 2478/1, во место викано Дуќена, катастарска

земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-

култура лозје, катастарска класа 3, со површина од

ка Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,

5696 м2, КП бр.2479/1, во место викано Дуќена, катас-

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,

тарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

од 6441 м2 и КП бр. 2480/1, во место викано Дуќена,

лика Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 го-

катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со пов-

дина, донесе

ршина од 6106 м2, запишани во ИЛ бр.1463 за КО Сопот.
ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

Член 1

то во сила на оваа одлука.

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
Член 3

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, прера-

Договорот за

закуп на земјоделско земјиште со

ботка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ,

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

Кавадарци, на земјоделското земјиште под долгогоди-

чува со времетраење до 8.2.2042 година.

шен насад, со вкупна површина од 9ха 44ар 39м2 и тоа:
Член 4

КП бр. 2460, во место викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2284

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

м2, КП бр. 2462, во место викано Дуќена, катастарска

нот од објавувањето во „Службен весник на Република

култура лозје, катастарска класа 3, со површина од

Македонија“.

7727 м2, КП бр. 2467/1, во место викано Дуќена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина

Бр. 45-633/1

Претседател на Владата

од 5082 м2, КП бр. 2468, во место викано Дуќена, ка-

5 февруари 2019 година

на Република Македонија,

тастарска култура лозје, катастарска класа 3, со пов-

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Стр. 38 - Бр. 29

5 февруари 2019

395.
Врз основа на 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), а во врска со член 5 од Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА
ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“
Член 1
Во Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.154/10 и 113/15), во член 1, износот
„48.650.000“ се заменува со износот „48.380.000“.
Член 2
Во членот 2 табелата се заменува со нова табела која гласи:

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 29

5 февруари 2019

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-650/1
5 февруари 2019 година
Скопје

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

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 41

397.

396.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални

Владата на Република Македонија („Службен вес-

суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.

ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03,

136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16,

55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11,

53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за

15/13 ,139/14, 196/15, 142/16, и 140/18), а во врска

концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник

со член 6 од Финансискиот договор по проектот

на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и

„Водоснабдување и одведување отпадни води“,

215/15), Владата на Република Македонија, на седницата

Владата на Република Македонија, на седницата,

одржана на 5.2.2019 година, донесе

одржана на 5.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИJА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-

КОНСУЛТАНТ

РОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ

СОГЛАСНО

ФИНАНСИСКИОТ

ДОГОВОР ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ

„ПРАШНИК“ ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“
Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на ми-

Член 1
Во Одлуката за утврдување на средствата за анга-

нералната суровина се доделува во функција на вршење

жирање на консултант согласно Финансискиот договор

на детални геолошки истражувања на минералната суро-

по проектот „Водоснабдување и одведување на отпад-

вина на локалитетот за коj се предлага доделување.

ни води („Службен весник на Република Македонија“

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

бр.154/10 и 113/15), во член 2, износот „1.350.000,00“

тални геолошки истражувања на минералната суровина

се заменува со износот „1.620.000,00“.

се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минералната суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суро-

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

вина определена со оваа одлука.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Член 2

Македонија“.

Како основни цели за доделување на концесијата за
Бр. 45-650/2

Претседател на Владата

детални геолошки истражувања се создавање на усло-

5 февруари 2019 година

на Република Македонија,

ви за рамномерно истражување на минералната суро-

Скопје

Зоран Заев, с.р.

вина и создавање услови за нејзина експлоатација.
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Член 3

Член 5

Предмет на концесијата е вршење на детални гео-

Висината на надоместокот за издавање на тен-

лошки истражувања на минералната суровина – мине-

дерската документација ќе изнесува 6.000,00 де-

рална вода на локалитетот “Прашник“ општина Кава-

нари.

дарци.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе

Член 6

се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

условите содржани во тендерската документација и

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

јавниот повик.

Македонија“.

Член 4
Постапката за доделување на концесијата за де-

Бр. 45-745/1

Претседател на Владата

5 февруари 2019 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

тални геолошки истражувања на минералната суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со
електронска аукција во рок од 360 дена од денот на
формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република 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 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.

__________
398.
Врз основа на член 383 став (1) точка 6) и точка
7), а во врска со член 421 став (1) и став (3) и член
427 од Законот за трговските друштва („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 28/2004,
84/2005,

25/2007,

87/2008,

42/2010,

48/2010,

24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013,
187/2013,

38/2014,

41/2014,

138/2014,

88/2015,

192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и
120/2018) и во врска со член 7 став (1), член 9 став
(2) и член 27 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
95/2005,

25/2007,

7/2008,

57/2010,

135/2011,

13/2013,

188/2013,

43/2014,

15/2015,

154/2015,

192/2015, 23/2016 и 83/2018), Владата на Република
Македонија во својство на Собрание на акционери
на Акционерско друштво за вршење на енергетски
дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ
Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

5 февруари 2019
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ОДЛУКА

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ

Член 4

НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ MАКЕДОНСКИ

Друштвото издава хартии од вредност заради зго-

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА

лемување на основната главнина на Друштвото, од-

СОПСТВЕНОСТ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВА-

носно заради создавање услови за непречено фун-

ЊЕ НА НОВИ АКЦИИ ОД СЕДМА ЕМИСИЈА ПО

кционирање.

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
Број, род и класа на хартиите од вредност кои
Фирма и седиште на издавачот

се издаваат

Член 1

Член 5

Акционерското друштво за вршење на енергетски

Друштвото издава 8.925 обични акции.

дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ
Скопје во државна сопственост, ЕМБС 6664903, ул.

Номинална вредност на хартиите од вредност

„Булевар Свети Климент Охридски“ бр.56 б Скопје, (во
понатамошен текст: Друштвото), ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање нови акции од
седма емисија, по пат на приватна понуда.

Предмет на регулирање

Член 2
Друштвото ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање на нови 8.925 обични акции од

Член 6
Номиналната вредност на една обична акција е 100
ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови издадени обични акции изнесува 892.500 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

седма емисија, по пат на приватна понуда, во согласност со Законот за трговските друштва, Законот за хар-

Продажна цена на хартиите од вредност

тии од вредност и подзаконските прописи.
Член 7
Начин на издавање на хартиите од вредност

Продажната цена на хартиите од вредност кои се
емитираат е во висина од 100 ЕВРА по една акција, во

Член 3

денарска противвредност по среден курс на Народна

Зголемувањето на основната главнина се врши со па-

банка на Република Македонија објавен на денот пред

рични влогови преку издавање нови акции од седма еми-

денот на донесување на одлуката за зголемување на ос-

сија, по пат на приватна понуда, за познати купувачи.

новната главнина.
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Вкупна вредност на емисијата

Начин, време и место на запишување на хартии од
вредност

Член 8
Друштвото издава обични акции во вкупна вредност од 892.500 ЕВРА, во денарска противвредност по
среден курс на НБРМ на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за
зголемување на основната главнина.

Член 11
Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат
во рок од 15 дена од конечноста на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност
од Комисијата за хартии од вредност.
По реализација на седмата емисија за зголемување
на основната главнина се поднесува пријава за упис во

Права кои произлегуваат од обичните акции

Централниот регистар на Република Македонија, во
рок од 8 дена од денот на зголемувањето на основната

Член 9

главнина.

Имателите на обичните акции имаат право на глас

Новоиздадените акции се евидентираат во демате-

на тој начин што секоја обична акција обезбедува пра-

ријализирана форма во Централниот депозитар за хар-

во на еден глас во Собранието на Друштвото.

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена по упи-

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните ак-

сот во Трговскиот регистар.

ции ги даваат следниве права:
- право на исплата на дел од добивката – дивиден-

Начин и краен рок на уплата на хартиите
од вредност

дата;
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото;
- други права во согласност со Законот и Статутот

Член 12
Хартиите од вредност кои се предмет на приватната
понуда се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од
конечноста на решението на Комисијата за хартии од

на Друштвото.

вредност на Република Македонија, на сметката на
Начин на исплата на дивиденда

Член 10
Новите издадени акции од зголемената основна
главнина учествуваат во распределбата на добивката

Друштвото.

Начин на објавување на издавањето на хартиите од
вредност
Член 13

во годината во која е извршено зголемувањето на ос-

Друштвото ја известува јавноста за седмата емисија

новната главнина, сметано на номиналната вредност на

на хартии од вредност првиот ден по конечноста на ре-

акциите.

шението за давање одобрение за издавањето на хартии-

5 февруари 2019
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те од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со
објавување на соопштение на македонски јазик во еден
дневен весник што излегува на територијата на Репуб-

Висината на паричниот влог изнесува 892.500
евра.
По уплатата и запишувањето на новоиздадените
хартии од вредност, Владата на Република Македонија

лика Македонија.
Друштвото ја известува Комисијата за хартии од

се стекнува со 8.925 обични акции.

вредност, како и јавноста, за запишаните и платени
хартии од вредност, односно за процентот на реализа-

Извори на средства

ција на емисијата, најдоцна во рок од 5 работни дена од
Член 16

завршување на приватната понуда. Известувањето во
пропишана форма се поднесува до Комисијата за хар-

Средствата се обезбедени во Буџетот на Министер-

тии од вредност и се објавува во еден дневен весник

ството за транспорт и врски за 2019 година на сметка

што излегува на територија на Република Македонија.

130010025663718,

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од

Потпрограма

3Д-Гасификација,

ставка 485 Вложувања и нефинансиски средства.

вредност за уписот на зголемувањето на основната
главнина во трговскиот регистар и за регистрација на

Останати одредби

новоиздадените акции во депозитарот за хартии од
вредност, најдоцна во рок од 5 работни дена по уписот
во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Член 17
Се задолжува Извршниот директор на Друштвото да
ја извести јавноста за седмата емисија на хартии од вред-

Постапка за распределба на хартиите од вредност
помеѓу одделните купувачи во случај на приватна
понуда

ност со објавување на соопштение во еден дневен весник
што излегува на територија на Република Македонија.
Се задолжува Извршниот директор на Друштвото да
ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за

Член 14
Новоиздадените хартии од вредност се наменети за
запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден
познат купувач – институционален инвеститор, кој воедно е и постоечки акционер во Друштвото.

реализацијата на хартиите од вредност, да изврши упис на
емисијата во Централниот регистар на Република Македонија, упис на новоиздадените акции во Централниот
депозитарот за хартии од вредност, како и да ја извести
Комисијата за хартии од вредност за уписите, во законски

Идентитет на познати купувачи при приватна

предвидените рокови за секое поединечно дејствие.

понуда
Член 18
Член 15

Се овластува Одборот на директори на Друштвото

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за

по завршување на емисијата да изготви Пречистен тек-

запишување и уплата од страна на Влада на Република

ст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усог-

Македонија со седиште во Скопје на ул. „Булевар

ласување на одредбите кои ја уредуваат основната

Илинден“ бр.2, со ЕМБС 4064674.

главнина и бројот на акциите.
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Член 19

2. Гориво во тврда агрегатна состојба (Џатомотор)

За се што не е уредено со оваа одлука важат одредбите од Законот за хартии од вредност, Законот за трговските друштва и подзаконските прописи од Комисијата за хартии од вредност.

40 парчиња со вкупна тежина од 578,8 кг;
3. Ракетно гориво во форма на платно за градобидни ракети, 738,41 кг;
4. Реагенс за градобидни ракети 2610 кг;
5. Градобидни ракети комплетирани, амбалажи-

Член 20
Рокот за спроведување на оваа одлука е 1 (една) година сметано од денот на нејзиното влегување во сила.

рани, (запечатени) 10 парчиња;
6. Градобидни ракети комплетирани, неамбалажирани, (незапечатени) 27 парчиња;

Член 21
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

7. Градобидни ракети делумно комплетирани 48
парчиња;
8. Градобидни ракети делумно комплетирани (ци-

Македонија“.

линдри) 23 парчиња;
Бр. 45-990/1

Претседател на Владата

5 февруари 2019 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

399.

9. Глави за противградни ракети 42 парчиња;
10. Елементи за градобидни ракети со шеферси 252
парчиња;
11. Глави за противградни ракети комплетирани само со детонаторски каписли 38 парчиња.

Врз основа на член 47, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопстве-

Член 2

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република

Продажбата на движните ствари од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши заеднo по пат на електрон-

Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година,

ско јавно наддавање, преку електронскиот систем за

донесе

јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно-правни
ОДЛУКА

работи, со проценета вредност, утврдена согласно со

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Проценката од Бирото за судски вештачења бр.СВ V
264/2018 од 1.2.2019 година, во износ од 61.500,00

Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:
1. Блокови, ракетно гориво за градобидни ракети,
7005 класифицирани парчиња + околу 200 нестандардни парчиња+над 400 празни пакувања со вкупна тежина од 14.467,39 кг;

денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 61.500,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет-страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 47

Член 3

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Македонија“.

Бр. 45-1004/1

Заменик на претседателот

5 февруари 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

Бр. 45-1005/1

Заменик на претседателот

5 февруари 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Оливер Спасовски, с.р.

__________

__________
401.
400.
Врз основа на 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

Врз основа на 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 140/18), а во врска со член 42 став 2 од Законот за ко-

а во врска со член 42 став 2 од Законот за користење и

ристење и располагање со стварите во државна соп-

располагање со стварите во државна сопственост и со

ственост и со стварите во општинска сопственост

стварите во општинска сопственост („Службен весник на

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,

Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република

21/18), Владата на Република Македонија, на седницата

Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година,

одржана на 5.2.2019 година, донесе

донесе
ОДЛУКА

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТА-

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТА-

ПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

ПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1
Во Одлуката за отстапување на користење на
движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
221/2018), по членот 3, се додава нов член 3а кој

НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1
Во Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
172/2018), по членот 3, се додава нов член 3а кој гласи:

гласи:

„Член 3а
Оваа одлука престанува да важи по спроведување
на продажбата на движните ствари. “

„Член 3а
Оваа одлука престанува да важи по спроведување
на продажбата на движните ствари.“

Стр. 48 - Бр. 29

5 февруари 2019

Член 2

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

(1) Процентуалното учество на обновливите извори

вањето во „Службен весник на Република Македо-

на енергија во бруто-финалната потрошувачка на енер-

нија“.

гија до 2020 година треба да изнесува 23%.
(2) Процентуалното учество на обновливите изБр. 45-1008/1

Заменик на претседателот

вори на енергија во финалната потрошувачка на

5 февруари 2019 година

на Владата на Република

енергија во транспортот до 2020 година треба да

Скопје

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

изнесува 10%.
(3) Целите од ставовите (1) и (2) од овој член треба да
се постигнат со имплементирање на мерките утврдени во

__________

Акцискиот план за обновливи извори на енергија.

402.
Врз основа на член 173 став (1) од Законот за енер-

Член 3

гетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18), Владата на Република Македонија, на сед-

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за целите и годишната

ницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

динамика на порастот на учеството на енергијата од
обновливи извори на енергија во финалната потрошу-

ОДЛУКА
ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЦЕЛИ ЗА
УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД

вачка на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11).

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ВО БРУТО-ФИНАЛНАТА
ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА И ЗА УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ВО ФИНАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА

Член 4
Овaа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

* 1

НА ЕНЕРГИЈА ВО ТРАНСПОРТОТ ( )

Член 1

Бр. 45-1051/1

Заменик на претседателот

5 февруари 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

Со оваа одлука се утврдуваат националните задолжителни цели кои треба да се постигнат до 2020 година за

Оливер Спасовски, с.р.

учество на енергија произведена од обновливи извори во:
1) бруто-финалната потрошувачка на енергија и
2) финалната потрошувачка на енергија во транспортот.

__________
403.
Врз основа на член 187 став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија”
бр. 96/18) Владата на Република Македонија, на седни-

()1 Обврските произлегуваат од Директивата 2009/28/ЕЦ од 23
април 2009 за промоција за користење на енергија од обновливи
извори

цата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 49

Член 5

ОДЛУКА
ЗА ВКУПНАТА ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ НА
ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА

Овaа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Бр. 45-1065/1

Заменик на претседателот

5 февруари 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

Член 1
Со оваа одлука се пропишува вкупната инсталирана
моќност на повластените производители на електрична

Оливер Спасовски, с.р.
404.
Врз основа на член 91 алинеја 8 од Уставот на

енергија.

Република Македонија („Службен весник на РепубЧлен 2
Вкупната инсталирана моќност на електроцентрали
за која се доделуваат повластени тарифи за произведе-

лика Македонија“ бр.52/91), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

на и откупена електрична енергија изнесува:

ОДЛУКА

1) 86 MW за ветерни електроцентрали,

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА НА-

2) 10 MW за термоелектроцентрали на биомаса, и

ЦИОНАЛНОТО СОБРАНИЕ НА БОЛИВАРСКА-

3) 20 МW за термоелектроцентрали на биогас, при

ТА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА, ХУАН ГУАИДО
ЗА ПРЕОДЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДРЖАВАТА ДО

што:
- 7 MW за термоелектроцентрали на биогас се доде-

СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НОВИ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ
ИЗБОРИ

луваат до 31 декември 2019 година, и
- 13 MW за термоелектроцентрали на биогас се доделуваат од 1 јануари 2020 година.

Член 1
Со оваа одлука се признава претседателот на
Националното собрание на Боливарската Република

Член 3
Вкупната инсталирана моќност на фотонапонските
електроцентрали за која се доделуваат премии за про-

Венецуела, Хуан Гуаидо за преоден претседател на
државата до спроведувањето на нови претседателски избори.

изведена и продадена електрична енергија изнесува
Член 2

200 MW.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Член 4

Македонија“.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за вкупната инсталирана моќ-

Бр. 45-1126-/1

Заменик на претседателот

ност на повластените производители на електрична енер-

5 февруари 2019 година

на Владата на Република

гија за кои се применуваат повластени тарифи („Службен

Скопје

Македонија,

весник на Република Македонија“ бр. 111/18).

Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 50 - Бр. 29

5 февруари 2019

-КП бр. 9/2 КО Првце, со површина од 154 м2 еви-

405.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 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

Македонија,

на

седницата,

одржана

на

5.2.2019 година, донесе

дентирано во Имотен лист број 134;
-КП бр. 239/2 КО Првце, со површина од 2 м2 евидентирано во Имотен лист број 135;
-КП бр. 250/4 КО Првце, со површина од 32 м2 евидентирано во Имотен лист број 22 и
-КП бр. 250/5 КО Првце, со површина од 160 м2
евидентирано во Имотен лист број 22,

ОДЛУКА

Согласно со проектот за инфраструктура за из-

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД

градба на мала хидроелектрична централа Габровска

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

река со референтен бр.103 со пропратни објекти со

ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

тех. бр.188/13 од јануари 2014, одобрен од Минис-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ
СО ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП

терство за транспорт и врски со потврда Бр. 752401/9 од 15.9.2014 година, за изградба на мала хидроелектрична централа.

ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО
Член 2
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градеж-

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

но земјиште сопственост на Република Македонија, по
пат на непосредна спогодба на Друштво за изградба и
оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП

Бр. 44-8964/1-18

Претседател на Владата

5 февруари 2019 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште во Тетово,

__________

ул.„Борис Кидрич“ бр. 1, за градежно земјиште во
вкупна површина од 1622 м2 и тоа:
-КП бр. 4/11 КО Доброште-вгр, со површина од 348
м2 запишано во Имотен лист број 1951;
-КП бр. 4/9 КО Доброште-вгр, со површина од 4 м2
евидентирано во Имотен лист број 2113;
-КП бр. 2763 Доброште-вгр, со површина од 4 м2
евидентирано во Имотен лист број 1950;
-КП бр. 282/3 Доброште-вгр, со површина од 664
м2 евидентирано во Имотен лист број 1950;
-КП бр. 2960/5 Доброште-вгр, со површина од 97
м2 евидентирано во Имотен лист број 312;
-КП бр. 2960/6 Доброште-вгр, со површина од 159
м2 евидентирано во Имотен лист број 312;

406.
Врз основа на член 31 од Законот за надворешни
работи („Службен весник на Република Македонија“
бр .46/06, 140/07, 107/08, 131/08, 26/13, 39/14, 61/15,
103/15 и 226/15), а во врска со член 10 став 2 од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во
резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за Безбедност на Обединетите Нации, за престанување на
важноста на Привремената спогодба од 1995 г. и за
воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните („Службен весник на Република Македонија“ бр.
7/19), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 5.2.2019 година, донесе

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 51

ОДЛУКА

407.

ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ГРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СОЛУН

Врз основа на член 31 од Законот за надворешни
работи („Службен весник на Република Македонија“
бр. 46/06, 140/07, 107/08, 131/08, 26/13, 39/14, 61/15,
103/15 и 226/15), а во врска со член 10 став 2 од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во

Член 1

резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за Без-

Со оваа одлука Република Северна Македонија от-

бедност на Обединетите Нации, за престанување на

вора Генерален Конзулат во Република Грција, со се-

важноста на привремената спогодба од 1995 година и

диште во Солун.

за воспоставување на стратешко партнерство меѓу
страните („Службен весник на Република Македонија“

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

бр. 7/19), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА

Член 3

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА СЕ-

Со денот на влегување во сила на оваа одлука преста-

ВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО АТИНА

нува да важи Одлуката за отворање Генерален Конзулат
на Република Македонија во Солун, Република Грција
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/02) и
Одлуката за отворање на Канцеларија за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во

Член 1
Со оваа одлука Република Северна Македонија отвора Амбасада во Република Грција со седиште во
Атина.

Република Грција, со седиште во Солун („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/04).

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со влегува-

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

њето во сила на Одлуката за прогласување на амандма-

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со влегува-

ните XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на

њето во сила на Одлуката за прогласување на амандма-

Република Македонија („Службен весник на Република

ните XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на

Македонија“ бр.6/19).

Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 6/19).

Бр. 45-1083/1

Заменик на претседателот

5 февруари 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 45-1113/1

Заменик на претседателот

5 февруари 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 52 - Бр. 29

5 февруари 2019

408.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за
земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12,
15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18),
член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“
бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од За конот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13,
188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 5.2.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА
I
Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година во вкупен износ од
6.138.767.000 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18) раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464
разни трансфери ќе се користат според следните мерки:

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 53

II
Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство
во износ од 2.000.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:

Стр. 54 - Бр. 29

5 февруари 2019

III
Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наменети за директни плаќања за сточарското производство
во износ од 1.000.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 55

IV

Дополнителната помош се доделува на земјоделски

Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во из-

стопанства корисници на директни плаќања кои имаат:

нос од 70.000.000 денари за помош во премии и осигу-

- од минимум 5 до максимум 50 ха пријавена пов-

рување ќе се користат согласно со член 98 од Законот

ршина од подмерката 1.1. од дел II на оваа програма со

за земјоделство и рурален развој со максимален износ

задолжителна употреба на сертифициран семенски ма-

на поддршка од 150.000 денари по земјоделско стопан-

теријал,

ство.

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.5. од дел II на оваа програма,
V

Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари ќе се користат за анализа на
физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски
или педолошки анализи во 2019 година и тоа 70% од
трошоците за анализа без данок на додадена вредност,
но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопанство.

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.8. од дел II на оваа програма,
- од минимум 1 до максимум 10 ха пријавена површина од подмерката 1.11. од дел II на оваа програма,
- од минимум 10 до максимум 50 грла говеда од
подмерката 2.1. од дел III на оваа програма,
- од минимум 101 до максимум 500 грла овци од
подмерката 2.7. од дел III на оваа програма,
- од минимум 50 до максимум 150 грла кози од подмерката 2.9. од дел III на оваа програма,

VI
Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во износ од 10.000.000 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат

- од минимум 6 до максимум 50 грла-маторици од
подмерката 2.11. од дел III на оваа програма и
- од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства
од подмерката 2.17. од дел III на оваа програма.

согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се доделува
на земјоделски стопанства корисници на директните
плаќања.
Дополнителната помош се доделува на следните категории носители на земјоделски стопанства:

VII
Дел од средствата од дел I мерка 6 од оваа програма во износ од 12.000.000 денари за помош во сточарскиот сектор се наменети за покривање на административни трошоци за воспоставување и одржува-

-Дополнителна помош од 5% на правно лице регис-

ње на матично книговодство и трошоци за испитува-

трирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е ос-

ња извршени за утврдување на генетскиот квалитет

новано од носителот или членот на семејно-земјодел-

или приносот во сточарството, согласно член 103

ско стопанство со целокупниот земјоделски имот на се-

став 2 алинеи 1 и 2 од Законот за земјоделство и ру-

мејно-земјоделско стопанство освен објекти за домува-

рален развој, а средствата ќе се реализираат со јавен

ње или престојување на земјоделски производители;

конкурс согласно член 60-б од Законот за сточарство

-Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец
носител на семејно-земјоделско стопанство;

кој го спроведува Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.

-Дополнителна помош од 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е регистриран врши-

VIII

тел на земјоделска дејност согласно со Законот за

Средствата од дел I мерка 7 од оваа програма во из-

вршење на земјоделска дејност или е регистриран како

нос од 1.000.000 денари се наменети за финансиска

индивидуален земјоделец согласно со Законот за пен-

поддршка за складирање на пченица од домашно про-

зиското и инвалидското осигурување.

изводство од род 2019 година.

Стр. 56 - Бр. 29

Корисници на средствата од дел I мерка 7 од оваа
програма се земјоделски стопанства евидентирани во
Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои
имаат пријавена површина со пченица согласно подмерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено
пченицата на складиштење кај складиштарите во период од 1 август до 1 септември 2019 година, со исклучок
на земјоделските стопанства кои складираат за сопствени потреби.

5 февруари 2019

мерки од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и
2018 година.
XII
Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1,
2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства
кои ги имаат намирено сите финансиски обврски согласно член 14-а од Законот за земјоделство и рурален
развој.

IX
Средствата од дел I мерка 8 од оваа програма во износ од 200.000.000 денари ќе се користат согласно член
98-в од Законот за земјоделство и рурален развој за помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за
земјоделска механизација за земјоделски стопанства.
Помошта од ставот (1) на овој член е во висина од
30% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на дизел гориво за земјоделска механизација, но
не повеќе од 100.000 денари по земјоделско стопанство.

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2
од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат
подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат
од годишните наредби за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на
животните.
XIII
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е утврден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми

X
Средствата од дел I мерка 9 од оваа програма во износ од 15.000.000 денари ќе се користат од страна на
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој за покривање на материјални трошоци за спроведување на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образци и информативни материјали
и огласи потребни за спроведување на оваа програма,
услуги за печатење и достава на известувања до барателите, услуги за проверка на трансакциски сметки на
корисниците на програмите, набавка на гориво и патни
трошоци за вршење на контролите на терен, како и
трошоци поврзани со оддржување на возилата, услуги
за изработка, прилагодување и оддржување на софтверски решенија за спроведување на оваа програма,
услуги од надворешни експерти вклучително и ревизија на оваа програма, услуги за обезбедување на сателитски снимки наменети за контролите на терен, набавка на информатичка и техничка опрема наменета за
спроведување на оваа програма вклучително и опрема
потребна за спроведување на котролите на терен.
XI
Средствата од дел I мерка 10 од оваа програма во
износ од 2.829.767.000 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за заостанати обврски по

за директните плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.8.2019
година.
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 31.5.2019
година.
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 5 од оваа програма е 31.5.2019
година, освен кога барањето се поднесува истовремено
и за мерките 1.2., 1.7. и 1.9. за кои периодот е утврден
во член 4 точки 2 и 3 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните
плаќања за 2019 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за мерката
7 од оваа програма е 15.9.2019 година.
XIV
Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата
по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува
според следниот распоред:

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 57

XV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11622/1-18

Претседател на Владата

5 февруари 2019 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Стр. 58 - Бр. 29

5 февруари 2019

410.

409.
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за из-

Врз основа на член 187 став (5) од Законот за енер-

вршување на Буџетот на Република Македонија за

гетика („Службен весник на Република Македонија“

2019 година („Службен весник на Република Маке-

бр.96/18), Владата на Република Македонија, на седни-

донија“ бр. 238/18), Владата на Република Македо-

цата одржана, на 5.2.2019 година, донесе

нија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВОДПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-

СТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ КОРИСТАТ
ПРЕМИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

ЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
1. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/19), во дел I во ставот 3 по алинејата 6 се додаваат четири нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат:
„ -изведување на градежни работи за адаптација на
простор за детска градинка во општина ЧешиновоОблешево,

Со оваа програма се уредува вкупната инсталирана
моќност на електроцентралите по вид на технологии за
кои ќе се доделува премија по спроведена тендерска
постапка и склучени договори за користење на премија
во 2019 година и износот на средствата потребни за исплата на премиите за произведената и продадена електрична енергија во 2019 година.

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска
градинка во општина Кавадарци с. Марена,
- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска
градинка (дел 1) во општина Шуто Оризари,
- изведување на градежни работи за изградба на
детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Чаир,“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

Член 2
Средства за реализација на оваа програма изнесуваат 30.000.000 денари и се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 10001 Министерството за економија, потпрограма 32 – Развој на
енергетика, ставка 46 – Субвенции и трансфери, потставка 464 –Разни трансфери.
Средства за реализација на оваа програмата се наменети за финансиска поддршка за производство на

лика Македонија“.

електрична енергија од повластени производители кои
Бр. 45-840/1

Претседател на Владата

користат премија како дополнителен износ на цената

5 февруари 2019 година

на Република Македонија,

која ја остварил со продажбата на произведената енер-

Скопје

Зоран Заев, с.р.

гија на пазарот на електрична енергија.

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 59

Член 8

Член 3
Средствата утврдени во член 2 став (1) од оваа

Исплатата на средствата од член 2 став (1) на

програма ќе се користат за исплата на премии за

оваа програма се врши од страна на Министерството

произведената и продадена електрична енергија од

за економија на месечно ниво, врз основа на доста-

повластени производители кои користат премија во

вено барање за исплата на премија за продадена

2019 година.

електрична енергија, произведена од сопствено производство за претходниот месец. Кон барањето се
Член 4

Корисници на средства од оваа програма се производителите на електрична енергија кои што во согласност со Законот за енергетика се стекнале со право на

доставуваат: фактура за испорачана електрична
енергија на купувачот и податоци од операторот на
електропреносниот систем, односно електродистрибутивниот систем за измерена и испорачана енергија
во соодветната мрежа како и друга документација

користење на премија.

согласно договорот за користење на премија склучени помеѓу Министерството за економија и корисиниЧлен 5
Средствата од член 2 став (1) на оваа програма се
наменуваат за исплата на премии на повластените производители кои произведуваат електрична енергија од
фотонапонски електроцентрали, со вкупна инсталирана

кот на средствата. Износот за плаќање на премија се
изразува во денари според средниот курс на Народна
банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за кој се однесува
фактурата.

моќност не поголема од 100MW.
Член 9
Член 6
Максималниот референтен износ на фиксна преми-

За начинот и динамиката за реализирањето на оваа
програма се грижи Министерството за економија.

ја за производство на електрична енергија во 2019 гоЧлен 10

дина изнесува 15€/MWh за фотонапонски електроцен-

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

трали.

денот на објавувањето во „Службен весник на РепубЧлен 7

лика Македонија“.

Средствата од член 2 став (1) на оваа програма се
доделуваат врз основа на договори за користење на
премија склучени помеѓу Министерството за економија и корисиникот на средствата.

Бр. 45-1055/1

Претседател на Владата

5 февруари 2019 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Стр. 60 - Бр. 29

5 февруари 2019

411.
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за заштита на
потрошувачите за периодот 2019 – 2020 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“
бр.16/2019, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ 2019-2020 ГОДИНА

Во текстот на Програмата, во делот А.Активности за 2019 година, точка 1. Министерство за економија, на крајот кај Вкупно потребни средства, наместо „1.150.000 денари“, треба да стои „1.500.000 денари“.

Број 44-11132/2-18

Од Владата

1 февруари 2019 година

на Република Македонија

Скопје
__________
412.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/19) направена е техничка грешка, поради што се додава

ИСПРАВКА
НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

Кон текстот на Годишната програма се доставува и Прилог 6, кој е составен дел на Годишната програма за
изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година.

Бр. 44-11313/2-18
3 февруари 2019 година

Од Владата

Скопје

на Република Македонија

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 29

5 февруари 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

III
Исплатата на обесштетувањето согласно оваа прог-

413.
Врз основа на член 151 став (2) од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13), министерот за правда донесе

рама од страна на Министерството за правда ќе се изврши најдоцна 30 дена по добивањето на конечното
решение за исплата на обесштетувањето од надлежен
суд.

ПРОГРАМА
IV

ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОE Е ЖРТВА

За начинот и динамиката на реализирање на оваа

ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНO ДЕЛO

програма се грижи Министерството за правда.

НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИV

ВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2019

Од страна на Министерството за правда до Владата

ГОДИНА

на Република Македонија се доставува извештај за реализација на средствата од оваа програма, најдоцна до

I
Со оваа програма се обезбедуваат средства за

31 јануари 2020 година.

обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со
VI

дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

на насилство и на други акти на индивидуално или

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

групно насилство, за 2019 година.
Средствата за реализација на оваа програма

се

лика Македонија“.

обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија за
Бр. 14-102/3

2019 година, раздел 07001 – Министерство за правда,
Програма 10 – Администрација, Категорија 46 – суб-

28 јануари 2019 година

Министер за правда,

венции и трансфери, расходна ставка 464 –Разни тран-

Скопје

Д-р Рената Дескоска, с.р.

сфери.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
II

НЕДВИЖНОСТИ

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за обесштетување на дете коe е жртва или е оштете-

414.

но со дејствие кое со закон е предвидено како кривич-

Врз основа на член 123 став (1) од Законот за ка-

нo делo на насилство и на други акти на индивидуално

тастар на недвижности („Службен весник на Репуб-

или групно насилство, согласно одредбите од Законот

лика Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15,

за правда за децата.

153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Управниот од-

За реализација на оваа програма од Буџетот на Република Македонија одобрени се 1.000.000,00 денари.

бор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

5 февруари 2019

Бр. 29 - Стр. 63

ПРАВИЛНИК

преземаа триесет и три надлежни извршители именува-

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИ-

ни за подрачјето на Основниот суд Скопје I – Скопје и

ЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Основен суд Скопје II – Скопје.
Комората на извршители на РМ известува дека информации за секој конкретен предмет кај кој надлежен

Член 1
Во Правилникот лиценца за вршење на геодетски
работи („Службен весник на Република Македонија“

извршител е распределен може да се пронајдат на веблокацијата на Комората: www.kirm.mk.

број 132/13), во членот 7 став (1) алинеја 2 по зборовите „да има вработено“ се додаваат зборовите „со полно
работно време“.

Бр. 03-55/1

Комора на извршители

24 јануари 2019 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
Зоран Димов, с.р.

Член 2

__________

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

416.
Комората на извршители на Република Македонија,
согласно со член 74, став 2 од Законот за извршување

лика Македонија“.

(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, од 12.4.2016 годиБр. 0101-1559/1

Претседател

1 февруари 2019 година

на Управен одбор,

Скопје

Ирма Мандева, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
415.

на и 142/16), го објавува следното
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Се известуваат граѓаните на РМ кои биле странки
во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршителот Зорица Митровска од Крива Паланка, дека
по исполнување на законските услови Комората ги распредели по азбучен ред на сите надлежни извршители

Комората на извршители на Република Македонија,

од соодветното подрачје, согласно со предметите врз

согласно со член 74, став 2 од Законот за извршување

основа на член 74, став 6 од Законот за извршување ги

(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, од 12.4.2016 годи-

преземаа 8 (осум) надлежни извршители именувани за

на и 142/16), го објавува следното

подрачјето на Основниот суд во Куманово, Основен
суд во Кратово и Основен суд во Крива Паланка.

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Се известуваат граѓаните на РМ кои биле странки
во предметите кои се водеа во канцеларијата на из-

Комората на извршители на РМ известува дека информации за секој конкретен предмет кај кој надлежен
извршител е распределен може да се пронајдат на веблокацијата на Комората: www.kirm.mk.

вршителот Биљана Мартиновска од Скопје, дека по исполнување на законските услови Комората ги распре-

Бр. 03-56/1

Комора на извршители

дели по азбучен ред на сите надлежни извршители од

24 јануари 2019 година

на Република Македонија

соодветното подрачје, согласно со предметите врз ос-

Скопје

Претседател,

нова на член 74, став 6 од Законот за извршување ги

Зоран Димов, с.р.

Стр. 64 - Бр. 29
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