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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1943.
Врз основа на членот 14 став (1) алинеја 3, а во
врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став (1)
од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 100/11), претседателот на
Собранието на Република Северна Македонија на 1 јули 2019 година, распиша
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА
ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ШТО ГO ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Собранието на Република Северна Македонија ќе
врши избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.
2. Заинтересираните кандидати, универзитетски
професори по право, адвокати и други истакнати правници, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на
овој оглас во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ треба до Собранието на Република Северна Македонија да поднесат пријава, лична биографија
и документи, во оргинал или копија заверенa на нотар,
со кои ќе докажат дека се универзитетски професори
по право, адвокати и други истакнати правници.
3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
Бр. 09-3769/1
1 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1944.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 25 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГЕНЕРАЛНИОТ
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија му престанува користењето на
движната ствар со следните карактеристики:
Вид:патничко моторно возило
Марка: Volkswagen
Тип: Polo 9N
Регистарски број/ознака: SK-721-РА
Број на моторот: 287022
Број на шасија:WVWZZZ9NZ7D008453
Година на производство: 2006 година
Работна зафатнина на моторот: 1198 цм3
Сила на моторот: 40 kw
Боја на каросерија: бела.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надоместок на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија склучува договор со директорот на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од членот 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4845/1
25 јуни 2019 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1945.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА БИТОЛА
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Битола бр. 0101-1902/1, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-4671/2
24 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
__________

1946.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ТЕТОВО
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово
бр. 0101-1546/2, донесен од Управниот одбор на Јавната
установа, на седницата одржана на 24.6.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-4672/2
24 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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1947.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ДЕЛЧЕВО
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево бр. 01-328/1, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-4682/2
25 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
__________

1948.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КУМАНОВО
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово бр. 04-2156, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 21.6.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-4683/2
25 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
__________

1949.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ОХРИД
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа
Охрид бр. 02-1085/1, донесен од Управниот одбор на
Јавната установа, на седницата одржана на 21.6.2019
година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-4699/2
25 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
__________

1950.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВАЛАНДОВО
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Центар за социјална работа Валандово бр. 01226/1, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-4709/2
25 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1951.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија,
УП1 бр. 12-32/19 од 2 мај 2019 година на Друштвото за
трговија СМС ШОПС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија СМС ШОПС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје му се издава лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија.
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2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1,
којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-32/19
27 јуни 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија СМС ШОПС ДООЕЛ експортимпорт Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр. 20А / Скопје-Центар, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 27 јуни 2019
година
4. Период на важење на лиценцата: 10 години
5. Датум на важење на лиценцата: 27 јуни 2029
година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-370-2009
7. Единствен матичен број: 5746361
8. Единствен даночен број: 4030003475078
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и
продажба во странство.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и
странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен:
- на операторот на електропреносниот систем и
операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на
електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична
енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност
со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е
должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,
- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,
- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена,
при што во фактурата за потрошувачите директно
приклучени на електропреносниот систем го вклучува
и надоместокот на електрична енергија од обновливи
извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот
на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
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- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци.
12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
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1952.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија УП1 бр. 12-36/19 од 15 мај 2019 година на Комуналното Јавно Претпријатие ВОДОВОД Кочани, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 27 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

1. На Комуналното Јавно Претпријатие ВОДОВОД
Кочани му се издава лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „WTE Мојанци Солар“.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-36/19
27 јуни 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и

Прилог 1

Правилникот за лиценци.
14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Комунално Јавно Претпријатие ВОДОВОД Кочани,
со седиште на ул. Д-р Николич бр. 64, Кочани, Република Северна Македонија
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2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
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ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,

3. Датум на издавање на лиценцата: 27 јуни 2019
година

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во

4. Датум на важење на лиценцата: 27 јуни 2054
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-371-2019
6. Единствен матичен број: 4048393
7. Единствен даночен број: 4013968102159

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на
пазарите на енергија,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „WTE Мојанци Солар“
со локација на објект Станица за пречистување на отпадни води Кочани од втора категорија, м.в. Ормански
Ливади, ГП бр. 1.1, КП бр. 802, КО Мојанци, Општина
Кочани.
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „WTE Мојанци Солар“,

рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.

со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

Носителот на лиценцата е должен да:
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во

литетно производство и испорака на електрична енер-

согласност со прописите и правилата за финансиско

гија до точката на прием во електродистрибутивниот

известување и ревизија.

систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

комисија за енергетика и водни услуги на Република

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
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година да достави Годишен извештај за работењето,

14. Квалитет на услугата

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

ното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,

нички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни

на за:

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

- заштита на објектите и опремата од надворешни

ва писмен извештај за движењето на сите параметри

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

кои што го определуваат квалитетот на произведената

ремата за вршење на енергетска дејност,

електрична енергија во определен временски период.

- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

15. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.

гани, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

17. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

13. Обврска за доставување на други извештаи,

Носителот на лиценцата е должен да овозможи

податоци и информации во врска со вршењето на

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија

енергетската дејност

за енергетика и водни услуги на Република Северна

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната

Македонија во вршењето на дејноста за која е издаде-

комисија за енергетика и водни услуги на Република

на лиценцата, увид во целокупната документација на

Северна Македонија да доставува известувања за сите

носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-

околности, настани и промени кои што имаат или би

рии, како и на средствата и опремата потребни за

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

вршење на дејноста, во согласност со Законот за енер-

та дејност.

гетика и Правилникот за лиценци.
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18. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

6. Очекувано производство на електрична енергија:
678,930 MWh.

Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и

__________
1953.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник

Правилникот за лиценци.

на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен вес19. Мерки во случај на неисполнување на об-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник

врските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапу-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

вајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

за вршење на енергетска дејност производство на елек-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот

трична енергија, УП1 бр. 12-41/19 од 21 мај 2019 годи-

за енергетика и Правилникот за лиценци.

на на Друштвото за изградба и оперирање со хидроценПрилог 2

трали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република

Податоци за фотонапонска електроцентрала

Северна Македонија на седницата одржана на 27 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
„WTE Мојанци Солар“,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 452,62 kW,

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2018 година,

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидро-

- година на завршеток на градба: 2019 година,

централи ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје му се из-

- година на почеток на работа: 2019 година.

дава привремена лиценца за вршење на енергетска деј-

4. Податоци за опрема:

ност производство на електрична енергија од хидрое-

- тип и производител на фотонапонски панели: мо-

лектроцентрала „МХЕЦ Крива река со реф.бр. 123“.

нокристални панели JAM60(D00)-305/BP, Ja Solar

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска

- број на фотонапонски панели: 1484,

дејност производство на електрична енергија е утврде-

- номинални податоци на фотонапонски панел:

на во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.

- моќност: 305 W,

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни

- напон: 33,81 V,

услуги на Република Северна Македонија согласно

- струја: 9,02 A,

член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за

- тип и производител на инвертор:REFUSOL 404,

издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност

- моќност на инвертор: 40kW,

производство на електрична енергија, откако инвести-

- број на инвертори: 11,

торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна до-

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1550

кументација со која овој енергетски објект ќе биде ста-

kWh/m2,

вен во употреба.
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4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

7. Локација на вршење на енергетската дејност

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

Носителот на привремената лиценца, енергетската

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

дејност производство на електрична енергија ќе ја

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Крива река со

публика Северна Македонија.

реф.бр. 123“ во општина Крива Паланка.

УП1 бр. 12-41/19

8. Право на приклучување и пристап на систе-

27 јуни 2019 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

мот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценца има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција

Прилог 1

на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА

дејност производство на електрична енергија во сог-

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ласност со Законот за енергетика и во согласност со

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.

1. Назив и седиште на носителот на привремена
лиценца
Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на
ул. Коста Шахов бр.12/2 Скопје-Центар, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија

9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценца во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-372-2019

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

4. Единствен матичен број: 6797245
Прилог 2
5. Единствен даночен број: 4080012530100
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ

Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Крива река со реф.бр. 123“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
1638 kW;

Крива река со реф.бр. 123“ со податоци наведени во

3. Општи податоци:

Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена

- година на почеток на градба: 2018 година

лиценца.

- година на завршување на градба: 2019 година
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- Моторен бензин - ЕУ-

4. Технички податоци:
- планирана моќност: 1638 kW,

РОСУПЕР БС - 95

- номинален напон: 10/20 kV,

- Моторен бензин –

- номинален број на вртежи: 750,

68,50 (денари/литар)

70,50 (денари/литар)

ЕУРОСУПЕР БС - 98

- инсталиран проток: 2 m³/s,

- Дизел гориво –

- бруто пад: 105 m,

61,50 (денари/литар)

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

- нето пад: 100 m,

- Масло за горење –

- број на агрегати: 2

51,00 (денари/литар)

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

- турбина Пелтон,

- Мазут М-1 НС

- генератор синхрон,

34,849 (денари/килограм)

- маслен трофазен трансформатор;
5. Очекувано производство на електрична енергија:
6840 MWh.

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги

__________

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

1954.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја
16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен

рива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од точката А на став (1) од овој член.

весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на

(3) Највисоките малопродажни цени формирани

РСМ“ бр. 96/2019) и член 8 од Правилникот за фор-

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот

мирање на највисоки малопродажни цени на одделни

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

нафтени деривати и горива за транспорт („Службен

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо

весник на РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001 ...120/18), Законот за данокот на додадена
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18
и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019), Законот за
животната средина („Службен весник на РМ“ бр.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.

53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдуЧлен 2

вање, пресметување и уплатување на надоместокот за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

што се плаќаат при увоз и/или производство на наф-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1

тени

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни

деривати

(„Службен

весник

на

РМ“

бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енерге-

цени, кои изнесуваат:

тика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 1.7.2019 година, донесе
ОДЛУКА

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ЕУРОСУПЕР БС - 98

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И

- Дизел гориво –

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

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

28,667 (денари/литар)

- Масло за горење –

30,450 (денари/литар)
29,830 (денари/литар)
30,155 (денари/литар)

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

27,443 (денари/килограм)

1 јули 2019
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ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот на-

при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:

доместок за големопродажна маржа во износ од 1,20
денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.

- Моторен бензин –

0,890 (денари/литар)

ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
Член 4

0,890 (денари/литар)

ЕУРОСУПЕР БС - 98

Во највисоките малопродажни цени утврдени со

- Дизел гориво –

0,300 (денари/литар)

членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95,

- Масло за горење –

Еуросупер БС-98, Еуродизел БС и Екстра лесно 1 (ЕЛ-

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

1) во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени тран-

- Мазут М-1 НС

0,300 (денари/литар)

0,740 (денари/килограм)

спортни трошоци од склад до бензински станици во изЧлен 7

нос од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од

исклучок за мазутот М-1 НС.

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин –

21,864 (денари/литар)

ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –

21,776 (денари/литар)

ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –

15,409 (денари/литар)

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

- Моторен бензин –

0,080 (денари/литар)

ЕУРОСУПЕР БС - 95

- Масло за горење –

6,175 (денари/литар)

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

- Моторен бензин –

0,080 (денари/литар)

ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –

- Мазут М-1 НС

0,030 (денари/литар)

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

0,100 (денари/килограм)
Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува0,040 (денари/литар)

стра лесно 1 (ЕЛ-1)

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 2.7.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

- Мазут М-1 НС

0,050 (денари/килограм)

публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

Член 6

на Република Северна Македонија.

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни

Бр. 02-2478/1

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

1 јули 2019 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

__________
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