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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

1517.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,

Бр. 44-2147/10

Претседател на Владата

24 април 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 24 април 2020

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА

година, донесе

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1518.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја
16 и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Служ-

Член 1

бен весник на Република

Северна Македонија”

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување

бр.96/19) и член 8 од Правилникот за формирање на

и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен вес-

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 62/20,

ривати и горива за транспорт (“Службен весник на Ре-

63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20 и 107/20),

публика Северна Македонија ” бр. 108/20), Регулатор-

во член 1 во ставот 1 по точката 12.а се додава нова

ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-

точка 12.б. која гласи:

лика Северна Македонија, на седницата одржана на

„ 12.б Се дозволува извоз на економските операто-

27.4.2020 година, донесе

ри и производители од Република Северна Македонија
на средства за дезинфекција: сапуни со или без површинско активни средства со дезинфициенси со тарифна ознака 3401, препарати (за миење, перење, чисте-

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

ње и гелови) на база на површинско активни средства
со тарифна ознака 3402, тоалетни препарати со дезинфекциони средства со тарифна ознака 3307 90 00 00,
мешаници на хемиски соединенија со тарифни ознаки

Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

3824 99 92 00, 3824 99 93 00 и 3824 99 96 00, и неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% vol
или повисока со тарифна ознака 2207 10 00 00, со тоа
што при секој извоз кон царинската декларација се
приложува Изјава од извозникот и производителот де-

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво -

ка во секој момент во магацинот односно складовите

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

располага со 30% од просечното дневно производство

- Масло за горење -

на средства за дезинфекција, која количина е наменета

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

исклучиво за потребите на домашниот пазар. “

- Мазут М-1 НС

-

49,50 (денари/литар)

-

52,00 (денари/литар)

-

42,50 (денари/литар)

-

30,50 (денари/литар)

- 16,945 (денари/килограм)
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(2) Трговците на големо и трговците на мало со

Член 4

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги

Во највисоките малопродажни цени утврдени со

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци

врдени во став (1) од овој член.

од склад до бензински станици во износ од 0,75 де-

(3) Највисоките малопродажни цени формирани

нари/литар за сите нафтени деривати.

согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазуЧлен 5

тот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на
мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на голе-

Во највисоките малопродажни цени утврдени со

мо со нафтени деривати и горива за транспорт во зем-

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за

јата.

финансирање на активностите во областа на животната

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани

средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од За-

согласно со овој член содржан е данокот на додадена

конот за животната средина го плаќаат обврзниците ут-

вредност согласно Законот за данокот за додадена

врдени со овој закон:

вредност.
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95

Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:

ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

- Мазут М-1 НС

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење -

-

9,915 (денари/литар)

-

11,764 (денари/литар)
10,974 (денари/литар)

-

- Мазут М-1 НС

-

0,080 (денари/литар)

-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)

-

0,050 (денари/килограм)

Член 6
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што

-

9,871 (денари/литар)

-

12,470 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер

- Дизел гориво -

0,080 (денари/литар)

Во највисоките малопродажните цени утврдени со

- Дизел гориво -

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ЕУРОСУПЕР БС - 98

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

- Моторен бензин -

- Масло за горење -

- Моторен бензин -

-

БС-95 е во износ од 5,622 де-

согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98

нари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,892 де-

- Дизел гориво -

нари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

5,842 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ

- Масло за горење -

од 5,750 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,740 (денари/килограм)
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Член 7

ОДЛУКА

Во највисоките малопродажните цени утврдени со

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА

членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат об-

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

врзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95

-

24,692 (денари/литар)

-

24,692 (денари/литар)

ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с. Сиричино, Јегуновце, му се издава лиценца за вршење на енергетска

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98

дејност производство на електрична енергија од фотонапонска

- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

18,121 (денари/литар)

-

- Мазут М-1 НС

ФЕЦ

„ЦВЕТКОВСКИ

КОМПАНИ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

електроцентрала

-

9,136 (денари/литар)

-

0,100 (денари/килограм)

изводство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за издавање на привреме-

Член 8

на лиценца за вршење на енергетска дејност производ-

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

ство на електрична енергија УП1 бр.12-126/19 од 2 ја-

њето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на

нуари 2020 година („Службен весник на Република Се-

28.04.2020 година и истата ќе се објави во “Службен

верна Македонија” бр.3/20).

весник на Република Северна Македонија” и на веб-

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

страницата на Регулаторната комисија за енергетика и

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

водни услуги на Република Северна Македонија.

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-1069/1
27 април 2020 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.
__________

1519.

УП1 бр. 12-33/20
24 април 2020 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
Прилог:

и член 44, став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.51/19, 54/19 и 214/19), Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 април 2020 година, донесе

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с. Сиричино, Јегуновце,
со седиште на ул.101 бр.1 Сиричино, Јегуновце, Република Северна Македонија

27 април 2020

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата:
Производство на електрична енергија

Бр. 109 - Стр. 5

опходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на

3. Датум на издавање на лиценцата:
24 април 2020 година

електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост

4. Датум на важење на лиценцата:
21 октомври 2054 година

до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,

5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ-ПРОИЗ-404-2020

6. Единствен матичен број: 6982166

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани

7. Единствен даночен број: 4055014500824

и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во фотона-

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

понска електроцентрала ФЕЦ “ЦВЕТКОВСКИ КОМ-

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за

ПАНИ” со локација на кровна конструкција на по-

пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

стоечки објекти на КП бр. 1290/2, КО Сиричино, Оп-

рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-

штина Јегуновце.

на енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната

9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична

комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

производство на електрична енергија, заштита на кон-

Стр. 6 - Бр. 109

27 април 2020

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на

11. Доверливост на информациите

животната средина, животот и здравјето на луѓето и

Носителот на лиценцата е должен во согласност со

заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

тај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната

12. Квалитет на услугата

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

та година да достави годишен извештај за работењето,

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

стојан квалитет на произведената електрична енергија,

ното работење во претходната година.

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

трична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.

на за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната

- безбедност и здравје при работа,

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин

вање на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,

Менување, продолжување, пренос, престанување,

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши

вонредна состојба,

во согласност со одредбите од Законот за енергетика*

4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли.

нот за енергетика* и Правилникот за лиценци.
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РЕШЕНИЕ

16. Производни капацитети со кои се врши енер-

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО

гетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА

ност производство на електрична енергија од фотона-

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

понска електроцентрала ФЕЦ “ЦВЕТКОВСКИ КОМ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ПАНИ”, со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Со ова решение престанува да важи Решението за
стекнување на привремен статус на повластен произво-

„ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска

дител на електрична енергија произведена од обновли-

електроцентрала: 20,54 kW,

ви извори на енергија („Службен весник на Република

в) општи податоци:

Македонија“ бр.85/16 и „Службен весник на Република

- година на почеток на градба: 2019 година

Северна Македонија“ бр.84/19), со оглед на тоа што

- година на завршеток на градба: 2019 година

Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИ-

- година на почеток на работа: 2020 година

МАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево, со се-

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

диште на ул. Гоце Делчев бр.4, Пехчево за термоелек-

г) податоци за опрема:

троцентрала на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“, со

- број на фотонапонски панели: 79

планирана моќност од 800 kW и со локација нa КП

- тип на фотонапонски панели: поликристални

1139/2, м.в. Керамидница, КО Пехчево, Општина Пех-

- производител на фотонапонски панели: Premium L

чево не достави доказ дека истата е пуштена во упот-

soly

реба, ниту пак ја продолжи постапката со доставување

- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 260 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONIUS SYMO 20000 W - 1 парче
д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.720
kWh/m2
е) очекувано производство на електрична енергија:
35.432 kWh годишно
_____________

на барање за доставување на решение за стекнување на
статус на повластен производител и барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија.
2. Ова решение да се достави до Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА
ДОО експорт-импорт Пехчево, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на
електрична енергија и операторот на електродистрибу-

1520.
Врз основа на член 191 став (6), a во врска со член

тивниот систем.

241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен вес-

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

член 11, став (1) од Правилникот за повластени произ-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

водители коишто користат повластена тарифа („Служ-

публика Северна Македонија.

бен весник на Република

Северна Македонија“

бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и

УП1 бр. 08-14/16

водни услуги на Република Северна Македонија на

24 април 2020 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

седницата одржана на 24 април 2020 година, донесе

Стр. 8 - Бр. 109

www.slvesnik.com.mk
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contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

