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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3897.
Врз основа на член 39 став 1 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, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 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 Индивидуален земјоделец Ацо Јанев с.
Радање Карбинци, за земјоделско земјиште со вкупна
површина од 56.237м2 кое се наоѓа на КП бр.2197/2
дел, место викано Виро, катастарска култура ливада,
катастарска класа 4, со површина од 13.106м2 и на КП
бр.2198 дел, место викано Виро, катастарска култура
нива, катастарска класа 4, со површина од 43.131м2 запишано во Имотен лист бр.755 за КО Горни Балван.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9979/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3898.
Врз основа на член 39 став 1 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, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 година, донесе
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 влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ленче Јанева с. Радање Карбинци, за земјоделско земјиште со
вкупна површина од 60.000м2 кое се наоѓа на КП
бр.263/1 дел, место викано Орман, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 56.007м2 и
на КП бр.264 дел, место викано Орман, катастарска
култура пасиште, катастарска класа 3, со површина од
3.993м2 запишано во Имотен лист бр.272 за
КО Врсаково.

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во
времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

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.
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Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9980/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3899.
Врз основа на член 18 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 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на дел од недвижна ствар - зграда 2, влез 1, дел од
кат 2, намена на посебен дел од зграда-деловна просторија, со вкупна површина од 128,9 м2, која се наоѓа
на Кеј „Димитар Влахов“ бр.4 Скопје, на КП 9521, КО
Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Република Северна Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава
на трајно користење без надомест на Агенцијата за квалитет во високото образование.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
образование и наука и Агенцијата за квалитет во високото образование, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10149/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3900.
Врз основа на член 38 став (1) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен
весник на Република Македонија” бр. 161/09, 17/11,
47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се формира Комисија за управување
со отпад од пакување во следниот состав:
1. За претседател:
Насер Нуредини, министер за животна средина и
просторно планирање.
2. За членови:
1. Ана Каранфилова - Мазневска, раководител на
Сектор за управување со отпад, Управа за животна средина;
2. Арминда Рушити, советник, Македонски информативен центар, Министерство за животна средина и
просторно планирање;
3. Љупчо Аврамовски, претставник од „ЕУРО ЕКОПАК“ ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ;
4. Фатмир Ејуб, претставник од „АЛПАК-ЕКО“
ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и
отпад од пакување;
5. Филип Ивановски, претставник од „ПАКОМАК“
ДОО Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ;
6. Наташа Матеска, претставник од „ ЕКОПАЦКИНГ“ ДОО Тетово, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување;
7. Наташа Бакреска, претставник од Титан Цементарница Усје – самостоен постапувач за управување со
отпад од пакување;
8. Јетон Кучи, раководител на Сектор за минерални
суровини, Министерство за економија;
9. Ивана Серафимова, претставник од Заедницата
на единиците на локалната самоуправа на Република
Северна Македонија;
10. Марина Стаматовска, помошник раководител на
Сектор за нормативно имотно-правни и облигациони
работи, Управа за имотно правни работи , Министерство за финансии;
11. Владо Момировски, претставник од Асоцијација на секундарни постапувачи и рециклатори, Стопанска комора на Македонија;
12. Даниела Михајловска, претставник од Стопанска комора на Македонија
13. Мартина Грнчаревска, претставник од Организација на потрошувачите на Македонија и
14. Антонио Јовановски, претставник од Невладината организација „Гоу Грин“.
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Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.94/19).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10150/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3901.
Врз основа член 87-а став (4) од Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09,
24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15,
44/15, 147/15, 7/16 и 39/16 ), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ
ШУМИ“ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Член 1
Со оваа одлука од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ на Министеството за земјоделство, шумарство и водостопанство се
преотстапуваат 39 м3 дрвна маса – огревно дрво.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10305/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3902.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА НА ЈПВ
ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Програмата за
изменување на Годишната инвестициона програма за
2020 година на ЈПВ Лисиче-Велес број 01-191/2 од
3.11.2020 година, усвоена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 3.11.2020
година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10417/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3903.
Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. СЛЕПЧЕ“, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – собирен кварц на локалитетот „с. Слепче“, Општина Долнени бр. 243678/10 од 1.11.2013 година, еднострано се раскинува
по барање на концесионерот Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз-извоз
Велес, заради немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата за експлоатација.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за доделување концесија
за експлоатација на минерална суровина–собирен
кварц на Друштвото за производство, трговија и услуги
„САЈА 21“ ДООЕЛ увоз-извоз Велес на локалитетот
„с.Слепче“, Општина Долнени бр. 41-7482/1 од
22.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/13).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10443/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3904.
Врз основа на член 18 став (1) 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 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана се
даваат на трајно користење без надомест, недвижни
ствари – објекти кои се наоѓаат на ул.„Јазик“ на КП
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бр.1738/1, КО Ѓорче Петров 1 - Ново Село, запишани
во Имотен лист бр.91916, сопственост на Република
Северна Македонија, и тоа:
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со површина 26 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина 1.340 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина 1.341 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со површина 27 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со површина 84 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина 572 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ЛФ, со површина 5 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со површина 13 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина 646 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со површина 12 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ЛФ, со површина 5 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина 645 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина 658 м2,
- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со површина 13 м2,
- зграда бр.44, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина 307 м2.
Член 2
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10639/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3905.
Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ
ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД
ГЕОДЕТСКО - КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН
СИСТЕМ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Tарифникот
за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците
од Геодетско-катастарскиот информационен систем,
донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар
на недвижности заведен под број 0101-14737/1 од
30 ноември 2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10770/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3906.
Врз основа на член 100 и 101 став (2) од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2015), а во врска со член 11
од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ, БР.082909/12 ОД 28.10.2019 ГОДИНА, СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, КАКО ДАВАТЕЛ НА ДРЖАВНАТА ПОМОШ И ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТЕ-ТО
АД СКОПЈЕ, КАКО КОРИСНИК НА ДРЖАВНАТА
ПОМОШ
1. Со оваа одлука Договорот за доделување на
државна помош, Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година,
склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како давател на државната помош и Друштвото
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за производство на електрична и топлинска енергија
ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, како корисник на државната помош, еднострано се раскинува од страна на давателот
на државната помош.
2. Против оваа одлука може да се поведе управен
спор пред Управен суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена сметано од денот на прием на
одлуката.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Република
Северна Македонија.
Бр. 44-11524/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3907.
Врз основа на член 100 и 101 став (2) од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2015), а во врска со член 11
од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА АНЕКС НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ, БР.08-2909/21 ОД 6.12.2019 ГОДИНА, СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, КАКО ДАВАТЕЛ НА
ДРЖАВНАТА ПОМОШ И ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, КАКО КОРИСНИК
НА ДРЖАВНАТА ПОМОШ
1. Со оваа одлука Анекс на Договорот за доделување на државна помош, Бр.08-2909/21 од 6.12.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна
Македонија, како давател на државната помош и
Друштвото за производство на електрична и топлинска
енергија ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, како корисник на државната помош, еднострано се раскинува од страна на давателот на државната помош.
2. Против оваа одлука може да се поведе управен
спор пред Управен суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена сметано од денот на прием на
одлуката.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11524/2
1 декември 2020 година
Скопје

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

3908.
Врз основа на член 5 алинеја 1 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 41/14,
61/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за основни геолошки истражувања
за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), делот III во воведната реченица по зборовите „земјина кора“ се става запирка и
се додаваат зборовите: „како и оцена на геотермалниот
потенцијал“.
Табелата се менува и гласи:

II
Делот IV се менува и гласи:
„Изработката на Основна хидрогеолошка карта во
размер 1 : 100 000, лист Качаник (III/1 фаза на реализација) ќе се врши врз основа на склучен договор со изведувач кој ќе се избере по објавување на јавен повик и
спроведена постапка за доделување на договор за јавна
набавка на услуги. Со најповолниот понудувач Геолошки завод на Република Северна Македонија ќе
склучи договор за јавна набавка.
Проектот за основни геолошки истражувања на геотермалниот потенцијал во Република Северна Македонија ќе се врши самостојно и во целост од страна на Геолошкиот завод на Република Северна Македонија.“
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-10965/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3909.
Врз основа на член 16 став (2) и став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19 и 166/20), во делот IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА, точката 13 се брише, а точките 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30 и 31, стануваат точки 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30.
Во делот VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, Табелата 1. Финансиски
средства за реализација на програмата, се заменува со нова табела, која гласи:
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Ставот 3 се менува и гласи:
„Извор на средства за реализирање на планираните активности во оваа програма е Буџетот на Република
Северна Македонија, во висина од 13.170.000,00 денари, од кои 8.670.000,00 денари од основен буџет и
4.500.000,00 денари од сопствени средства на Министерството за здравство“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11007/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3910.
Врз основа на член 126 став 2 и член 171 став 6, а
во врска со член 111 став 3 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19и 275/19), министерот за
труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА
ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО, ВИДОТ И БРОЈОТ
НА КОРИСНИЦИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ СМЕСТАТ ВО ЕДНО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО,
СТАНДАРДИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГАТА ЗГРИЖУВАЊЕ, НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПОДДРШКА НА ЗГРИЖУВАЧКИ СЕМЕЈСТВА, ЗА
ПРОСТОР, СРЕДСТВА, КАДРИ И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗГРИЖУВАЧКИТЕ СЕМЕЈСТВА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и
бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно
згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на
водење на евиденција и потребната документација за
згрижувачките семејства.
I.ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО, ВИД И БРОЈ НА КОРИСНИЦИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ СМЕСТАТ ВО ЕДНО
ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВОИ СТАНДАРДИ ЗА
ДАВАЊЕ НА УСЛУГАТА ЗГРИЖУВАЊЕ
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- материјални услови,
- станбени услови и
- обука на згрижувачите.
Згрижувач може да биде само лице кое е полнолетно. Разликата во возраста меѓу згрижувачот и сместеното лице треба да е најмалку 18 и најмногу 50 години. По исклучок, определената разлика во возраста
меѓу згрижувачот и сместеното лице не се однесува доколку детето е сместено во роднинско згрижувачко семејство или доколку тоа е во интерес на детето, односно возрасното лице.
При изборот на згрижувачко семејство се зема во
предвид општата здравствена состојба на подносителот
на барањето и на сите членови на семејството.
При изборот на згрижувачкото семејство подобноста на подносителот на барањето и на сите членови на
семејството се утврдува од страна на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, кој за тоа доставува
извештај до надлежниот центар за социјална работа.
При изборот на згрижувачкото семејство се земаат
во предвид приходите на семејството, кои се остварени
по сите основи во последните три месеци пред поднесување на барањето и кои треба да се поголеми од утврдениот износ на правото на гарантиран минимален
приход.
Станбениот простор и опремата во згрижувачкото
семејство треба да одговара на просечна опременост на
стан на семејство, согласно бројот на членовите во семејството.
Подготовката, проценката и обуката на згрижувачкото семејство се спроведува од страна на Центарот за
поддршка на згрижувачки семејства.

Член 2
Згрижување во семејство опфаќа основна заштита и
24-часовна грижа за деца и возрасни лица кои немаат
свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство.

Член 4
Згрижувачките семејства заради давање на услугата
специјализирано згрижување, добиваат специјализирана обука за згрижување на:
- дете жртва на семејно насилство,
- дете во ризик,
- дете во судир со законот,
- дете или лице со попреченост.
Згрижувачките семејства заради давање на услугата
роднинско згрижување добиваат обука, поддршка и
надзор како и згрижувачките семејства кои ја даваат
услугата општо згрижување.

Поблиски критериуми за избор на згрижувачко
семејство

Вид и број на корисници кои можат да се сместат во
едно згрижувачко семејство

Член 3
Поблиски критериуми за избор на згрижувачко семејство се:
- возраст,
- здравствена состојба,
- подобност,

Член 5
Видот и бројот на корисниците кои можат да се
сместат во едно згрижувачко семејство, зависи од индивидуалните потреби на корисникот, неговата возраст
и потребите за згрижување, условите и можностите за
грижа во згрижувачкото семејство.

Цел на згрижување во семејство
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Во едно згрижувачко семејство може да бидат згрижени најмногу:
- пет деца без родители или родителска грижа,
- едно дете во ризик,
- едно дете во судир со законот,
- едно дете жртва на семејно насилство,
- две деца или лица со попреченост или
- три стари лица.
По исклучок од став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој
член, во едно згрижувачко семејство можат да бидат
сместени најмногу пет лица, ако истите се браќа и сестри.
Стандарди за давање на услугата згрижување
Член 6
Центарот за социјална работа го сместува лицето во
згрижувачко семејство како мерка на заштита кога тоа
е во негов најдобар интерес.
Сместувањето на лицето во згрижувачко семејство
е во најдобар интерес на лицето доколку е во согласност со неговите потреби за безбедна средина, емоционален и социјален развој, здравствена заштита, воспитание и образование, придонесува за надминување на
пречките во развојот на лицето и обезбедува континуитет на односите со семејството на потекло и други лица
важни за лицето.
Член 7
За остварување на најдобриот интерес на лицето
сместено во згрижувачко семејство, се применуваат
следниве стандарди:
1) изборот на згрижувачко семејство се прави во
согласност со желбите и ставовите на лицето и во согласност со неговата возраст и можноста да го изрази
своето мислење;
2) изборот на згрижувачко семејство се прави од
кругот на роднините или од згрижувачки семејства кои
ги исполнуваат условите за згрижување во согласност
со овој правилник;
3) изборот на згрижувачко семејство се прави
првенствено во средината на потеклото на лицето;
4) браќа и сестри се сместуваат во исто згрижувачко семејство доколку постои можност за тоа;
5) лицето кое се згрижува се подготвува за сместување во згрижувачко семејство, враќање во биолошко
семејство, промена на обликот на заштита и социјална
интеграција или осамостојување;
6) развојот на лицето во згрижувачкото семејство се
следи континуирано преку увид во згрижувачко семејство, најмалку еднаш квартално, а поинтензивно за
време на периодот на прилагодување на лицето во
згрижувачко семејство;
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7) за лицето кое се згрижува, Центарот за поддршка
на згрижувачки семејства, изработува план за поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство, чие спроведување се
проверува двапати годишно;
8) на лицето и на згрижувачкото семејство им се
обезбедуваат различни видови поддршка во согласност
со нивните потреби;
9) проверка на подобноста на згрижувачкото семејство се спроведува еднаш годишно, а во кризни ситуации веднаш по промената што предизвика криза;
10) подготовката, проценката и обуката на згрижувачкото семејство се врши во согласност со програма
одобрена од Комисијата за одобрување на програми за
континуирана професионална едукација;
11) континуирани обуки за згрижувачките семејства, се спроведуваат во траење од најмалку 10 часа годишно, со цел зајакнување на компетенциите за згрижување;
12) континуирани обуки се спроведуваат за стручните работници во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства најмалку еднаш годишно, во траење од
10 часа, со цел зајакнување на професионалните компетенции.
Стандарди во однос на просторот и опремата во
згрижувачкото семејство
Член 8
Станбениот простор на сместеното лице треба да
овозможи заеднички живот со лицето како со рамноправен член на згрижувачкото семејство.
Станбениот простор на згрижувачкото семејство
треба да се наоѓа во населено место или во негова близина, со приклучок на електрична и телефонска инсталација, водоводна и канализациона мрежа.
Структурата и површината на станбениот простор
треба да ги задоволи потребите на сите членови на семејството и треба да има: соба за дневен престој, простор за спиење, бања, кујна и трпезарија.
Член 9
Просторот за лицето во згрижувачко семејство
треба:
1) да има посебна просторија или да сподели просторија со друго згрижено лице, која има најмалку 5 м2
површина по лице;
2) да има посебен кревет за лице, во согласност со
возраста и потребите на лицето;
3) да има грејни тела;
4) за лице со попреченост да е прилагоден на неговите потреби во однос на пристапот, креветите, опремата, потрошен материјал и друго;
5) да биде опремен во согласност со неговата возраст, специфични потреби и интереси на лицето, со негово активно учество во опремувањето.
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Стандарди за задоволување на потребите на лицето
Член 10
Згрижувачкото семејство на сместеното лице му
обезбедува соодветна исхрана, во зависност од неговата возраст, здравје и потреби.
Член 11
Згрижувачкото семејство се грижи за здравјето на
лицето преку:
1) редовно вакцинирање;
2) редовни проверки на здравјето на лицето со периодични прегледи кај соодветниот лекар и стоматолог;
3) обезбедуваат редовни проверки на здравјето на
лицето со здравствени проблеми кај соодветен специјалист лекар и соодветни здравствени третмани и рехабилитација;
4) обезбедување на потребните лекови за третман
на лицето и ортопедски помагала;
5) обезбедување соодветна грижа за лицето за време на болест.
Здравствената заштита по однос на дополнителни
специјалистички здравствени прегледи и испитувања
на лицето, згрижувачот ја обезбедува во соработка со
стручниот работник од Центарот за социјална работа, а
на товар на Центарот.
Член 12
Згрижувачкото семејство треба да обезбеди облека
и обувки за сместеното лице, во согласност со возраста
на лицето и со негово учество во изборот. Згрижувачкото семејство за сместеното лице треба да обезбеди
предмети за лична употреба - лична хигиена во согласност со возраста и полот.
Член 13
Лицето во згрижувачко семејство, во согласност со
возраста и потребите, треба да ги има сите услови за
да ги задоволи воспитно-образовните потреби, како и
потребите од областа на културните, забавните и
спортско-рекреативните активности.
Стандарди за процесот на згрижување
Член 14
Заради згрижување на лице во згрижувачко семејство, од страна на Центарот за социјална работа се преземаат следните работи:
1) обезбедување потребна документација за лицето
кое треба да се згрижи;
2) изготвување проценка на потребата на лицето за
згрижување;
3) изготвување план за индивидуална работа со корисник;
4) склучување договор со згрижувачот за згрижување на лице и
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5) донесување решение за сместување на лице во
згрижувачко семејство.
Од страна на Центарот за социјална работа се доставува личната и стручната документација за лицето
кое треба да се згрижи до Центарот за поддршка на
згрижувачки семејства.
Член 15
Заради згрижување на лице во згрижувачко семејство, од страна на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства се преземаат следните работи:
1) вршење популаризирање на згрижувањето, дефинирање на потребите за згрижување и информирање на
кандидатите за згрижувањето;
2) вршење проценка на општата подобност на потенцијалните згрижувачи преку интервју и увид во домот и изготвување извештај со мислење за општата подобност на потенцијалните згрижувачи;
3) спроведување на Програмата за подготовка, проценка и обука на потенцијалните згрижувачи одобрена
од Комисијата за одобрување програми за континуирана професионална едукација и издавање на сертификат
за помината обука на потенцијалните згрижувачите;
4) вршење редовна проверка на подобноста на згрижувачкото семејство на годишно ниво и интервентна
проверка веднаш по промена што предизвикува криза;
5) следење на постигнувањето на целта на згрижување и изготвување на извештај за грижата на лицето
сместено во згрижувачко семејство;
6) давање поддршка и вршење увид ва згрижувачкото семејство за што изготвува извештај од увид во
згрижувачкото семејство;
7) подготвување информативни и едукативни материјали и спроведување едукативни и други активности
за јакнење на корисникот и развој на згрижувачките семејства;
8) изработка на програма за едукација на стручните
работници во Центарот за поддршка на згрижувачки
семејства со цел јакнење на нивните професионални
компетенции и учество во континуирани обуки најмалку еднаш годишно, во траење од 10 часа;
9) координирање на мрежата за поддршка и соработка со институциите кои се значајни за задоволување
на потребите на лицата, како и со граѓанските организации;
10)спроведување на други активности за унапредување и развој на згрижувачките семејства и заштитата
на лицата.
Член 16
Од страна на Центарот за социјална работа во соработка со Центарот за поддршка на згрижувачки семејства севрши:
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1) избор на згрижувачко семејство за лицето кое
треба да се смести;
2) подготовка на лицето и на згрижувачкото семејство за сместување на лицето во згрижувачкото семејство;
3) изработка и усвојување на план за поддршка на
корисникот во згрижувачко семејство;
4) подготвување на лицето за враќање во биолошко
семејство, промена на обликот на заштита или осамостојување.
Член 17
Потребата за згрижување на лицето се утврдува од
страна на Центарот за социјална работа преку проценка на:
1) условите во кои живее лицето и степенот на изложеност на ризик;
2) индивидуалните карактеристики и потреби на
лицето.
Член 18
Проценката на условите во кои живее лицето вклучува:
1) потенцијали и ризици на семејството за развој на
лицето и можности за поддршка на семејството за надминување на кризни ситуации и јакнење на родителските потенцијали;
2) способности и можности на родителите, роднините или други лица за задоволување на потребите на
лицето во однос на примарната здравствена заштита и
здравје, безбедност, воспитување, образование, интелектуален, социјален и емоционален развој, зрелост и
независност на лицето, во согласност со возраста и индивидуални потенцијали на лицето;
3) постоење основни средства за задоволување на
потребите на лицето;
4) структурата на згрижувачкото семејство и неговата интеграција во социјалното опкружување;
5) социо-економски услови во кои живее семејството на лицето;
6) планирање на должината на престој во згрижувачко семејство на лицето и можностите за враќање во
биолошкото семејство.
Член 19
Индивидуалните карактеристики и потреби на лицето се проценуваат во однос на:
1) личните карактеристики на лицето и развојни
потреби-физички и емоционален развој, здравствена
состојба на лицето, однесување, идентитет, вклученост
во општеството, вештини на лицето и специфични потреби поврзани со неговиот развој и севкупните развојни потенцијали на лицето;
2) претходните искуства во развојот, последиците и
потребите на лицето во однос на тие искуства;
3) воспитувањето и образованието на лицето, неговите интереси, достигнувања и недостатоци.
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Стандарди за избор на згрижувачко семејство за
лицето
Член 20
Центарот за социјална работа во соработка со Центарот за поддршка на згрижувачки семејства го прави
изборот на згрижувачко семејство за лицето кое треба
да се згрижи, преку анализа на индивидуалните карактеристики на лицето и неговите потреби и карактеристиките на згрижувачкото семејство и избира згрижувачко семејство што може најдобро да ги задоволи потребите на лицето додека има потреба за згрижување.
Изборот на згрижувачко семејство се прави на територијата каде живее лицето или во непосредна близина.
Ако изборот на згрижувачко семејство не може да
се направи на територијата каде живее лицето или е во
најдобар интерес на лицето да биде сместено во семејство надвор од местото каде што живее, изборот на
згрижувачкото семејство се прави надвор од местото
на живеење на лицето.
Член 21
При избор на згрижувачко семејство, се вршат консултации со стручните работници на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, родители и старатели, како и со лицето согласно неговата возраст и
можноста да го изрази своето мислење.
Член 22
При избор на соодветно згрижувачко семејство,
потребно е згрижувачкото семејство да:
1) одговара на целите на заштитата на децата, според нејзините тековни и долгорочни потреби;
2) ги исполнува барањата во однос на возрасната
разлика помеѓу лицето и згрижувачот;
3) ги исполнува стандардите утврдени со овој правилник во однос на просторот и опремата за лицето;
4) живее во околина што има соодветни ресурси за
задоволување на развојните и специфичните потреби
на лицето;
5) живее во околина што овозможува зачувување
на воспоставените односи на лицето со роднини и други блиски лица;
6) обезбеди грижа и зачувување на личниот, семејниот и националниот идентитет на лицето;
7) одговара на потребите на лицето во согласност
со етничкото потекло, возраст, пол, едукативни и други
потреби;
8) има посебен капацитет и мотивација да ги задоволи потребите на дете кое има сериозни здравствени
или пречки во развојот.
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Стандарди за заштита на лицето во згрижувачко
семејство
Член 23
Планирањето на услуги и мерки за заштита на лицето во згрижувачко семејство вклучува дефинирање
на индивидуалните потреби на лицето и згрижувачкото
семејство, поттик за реализирање на потенцијалот на
лицето, како и утврдување и прецизирање на сите активности и интервенции за решавање на можни проблеми со кои се соочуваат лицето и згрижувачкото семејство, со цел нивно навремено надминување и создавање услови за оптимален развој на лицето.
Врз основа на планот за индивидуална работа со корисник и во соработка со Центарот за социјална работа
од страна на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства се донесува план за поддршка на корисникот и
мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство.
Член 24
Покрај стручните работници од Центарот за социјална работа и Центарот за поддршка на згрижувачки
семејства, во подготовката на планот за поддршка на
корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство се вклучуваат и:
1) лицето кое е во згрижувачко семејство, во согласност со неговата возраст и когнитивниот капацитет;
2) биолошките родители на лицето, другите членови на семејството;
3) старателот на лицето, поранешните згрижувачи и
други значајни лица во животот на лицето;
4) претставници на други институции релевантни за
задоволување на потребите на лицето.
Член 25
Планот за индивидуална работа со корисник треба
да ги опфати следниве области:
1) подготовка на лицето и згрижувачкото семејство;
2) взаемно прилагодување на лицето и на згрижувачкото семејство;
3) јакнење на биолошкото семејство и обезбедување на континуитет во односите;
4) подготовка за напуштање на заштитата.
Подготовка на лицето и згрижувачкото семејство
опфаќа:
1) активности за подготовка на лицето и згрижувачкото семејство, кои вклучуваат информирање на лицето за избраното згрижувачко семејство, обезбедување
на информации за семејството со цел да се подготви за
запознавање со семејството и изразување на мислењето
на лицето, определување на местото на контакт и следење и проценка;
2) активности насочени кон подготовка на околината од која лицето го напушта и подготвува околината
во која доаѓа;

3 декември 2020

3) лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на
подготовките, лица кои ќе ги следат средбите на лицето и згрижувачкото семејство и ќе го известуваат надлежниот Центар за социјална работа за резултатите од
подготовката и лицата кои ќе реализираат премин на
лицето во згрижувачкото семејство;
4) активности за обезбедување на потребната документација за лицето и соодветна опрема и потребните
материјални ресурси.
Заемно прилагодување на лицето и на згрижувачкото семејство опфаќа:
1) активности за поддршка на лицето и згрижувачкото семејство во периодот на прилагодување поврзани
со информации и помош при прилагодување едни на
други, воспоставување меѓусебна доверба и прифаќање
и интегрирање на лицето во семејната средина;
2) лица кои ќе поддржат и следат взаемно прилагодување;
3) динамика на увиди и проценка на резултатите од
заштитата на лицата;
4) известување до Центарот за социјална работа за
резултатите од взаемно прилагодување на лицето и
членовите на згрижувачкото семејство.
Јакнење на биолошкото семејство за преземање на
грижата за лицето предвидува активности, и тоа:
1) активности за јакнење на родителските компетенции;
2) активности за унапредување на животните услови во семејството;
3) активности за зајакнување на животните вештини на родителите и други членови на семејството;
4) активности за зајакнување на социјалните вештини на родителите и други членови на семејството;
5) активности за зајакнување на професионалните
вештини на родителите за вработување и финансиска
одржливост на семејството;
6) активности за поддршка на процесот на вработување.
Подготовката на лицето во згрижувачко семејство
за напуштање на заштитата се однесува на:
1) стекнатите социјални вештини на личноста и
степенот на независност за независен живот;
2) областите на живот во кои се препознаваат слабостите и недоволната независност на личноста и услугите потребни за подготовка на независен живот;
3) плановите на личноста во однос на вработување,
домување, почетни средства за започнување на независен живот и услуги за поддршка и помош при спроведување на планови;
4) лицата одговорни за спроведување на планот,
потребни средства и рокови за реализација на планираните активности.
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Член 26
Планот за поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство се подготвува врз основа на следниве информации и податоци:
1) лични информации за лицето, семејството на потекло, карактеристиките на лицето, неговите јаки страни и ризици и услугите потребни за оптимален развој
на лицето;
2) податоци за здравјето на лицето, здравствените
установи во кои тој се лекува, тековните терапии и
третмани, имунизацијата и услугите потребни за зачувување и подобрување на здравјето на лицето;
3) информации за воспитување и образование на
лицето, неуспеси, како и услуги за постигнување на
воспитно-образовни достигнувања во согласност со потенцијалот на лицето;
4) информации за психолошкиот развој на лицето,
особено емоционалните и социјалните и услугите потребни за надминување на тешкотиите и проблемите со
развојот на лицето;
5) информации за искуството на запоставување и
злоупотреба и услуги потребни за надминување на последиците од ваквото искуство;
6) форми на поддршка на лицето и згрижувачкото
семејство за негување на идентитетот на лицето и како
да се одржи контакт со семејството на потекло и други
значајни лица во животот на лицето;
7) лица одговорни за спроведување на планот за
поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство, со јасно дефинирани
рокови, како и рокови за проценка на резултатите.
Стандарди за следење и проценка на работата на
згрижувачкото семејство
Член 27
Следење и проценка во згрижувачкото семејство е
збир на континуирани активности за проценка на целта
на згрижување, со оглед на тековните потреби и промени во згрижувачкото семејство со цел реализирање на
планот за поддршка на корисникот и мерки за заштита
на корисникот во згрижувачко семејство, односно утврдување на степенот на задоволување на потребите на
лицето од страна на згрижувачкото семејство.
Следењето на функционирањето на згрижувачкото
семејство има за цел да му обезбеди на лицето во згрижувачкото семејство доволно стимулативни услови
што ќе го поддржат неговиот развој во согласност со
неговите индивидуални потреби и потенцијали.
Член 28
Стручните работници од Центарот за поддршка на
згрижувачки семејства го следат постигнувањето на
целта на згрижување и исполнување на стандардите за
заштита на лицетово згрижувачкото семејство преку:
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1) преглед на условите за живеење на лицето за време на посетата на згрижувачкото семејство, еднаш неделно за време на периодот на взаемно прилагодување
и за време на згрижувањето најмалку еднаш квартално;
2) разговор со згрижувачите и други членови на
згрижувачкото семејство;
3) посебно интервју со лицето за згрижување и
непосреден увид во состојбите во кои живее лицето;
4) контакти со лицето по телефон и состаноци во
просториите на Центарот за поддршка на згрижувачки
семејства или на друго место;
5) собирање релевантни информации од други институции чии услуги ги користи лицето и згрижувачкото семејство;
6) состаноци во училиштето каде учи детето;
7) контакти со други лица кои се значајни за лицето.
Член 29
За време на следењето на згрижувачкото семејство
и увидот во исполнувањето на стандардите за заштита
на лицето во згрижувачкото семејство, стручниот работник од Центарот за поддршка на згрижувачки семејства врши проценка на задоволување на потребите
на лицето во врска со:
1) сигурноста и безбедност на лицето во згрижувачкото семејство;
2) здравјето на лицето;
3) емоционалниот развој на лицето и степенот на
интеграција во згрижувачкото семејство;
4) воспитување и едукација на лицето;
5) социјално однесување на лицето и интеграција
во социјалното окружување;
6) негување на идентитетот на лицето и одржување на врски со семејството на потекло и значајни лица;
7) независност на лицето и развој на животни вештини;
8) остварување на правата на лицето.
Член 30
Средствата наменети за поддршка на лицето се трошат за:
1) опремување и уредување на просторот за лицето;
2) обезбедување на здравствена заштита и правилна
исхрана на лицето;
3) набавка на облека, обувки, производи за лична
хигиена и задоволување на личните потреби;
4) обезбедување учебници и училишни материјали;
5) учество на лицето во екскурзии, рекреативно
учење и закрепнување, дипломирање и други права;
6) џепарлак за лицето;
7) остварување на други потреби на лицето.
Член 31
Поддршката на лицето и на згрижувачкото семејство е континуирана активност која директно одговара
на утврдените потреби на лицето и на згрижувачкото
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семејство, со цел исполнување на задачите на планот за
заштита на лицата, зајакнување на компетенциите на
згрижувачкото семејство и задоволување на специфичните потреби на лицето.
Поддршката се заснова на принципите на почитување на мислењата на лицето, биолошките членови на семејството, членовите на згрижувачкото семејство, односно реализирање на соработка помеѓу стручните лица и згрижувачите и заедничката одговорност за развојот на лицето.
Поддршката вклучува:
1) советодавни услуги;
2) материјална поддршка;
3) психо-социјална поддршка;
4) едукативни програми за подобрување на компетенциите на згрижувачите за поддршка на развојот на
децата;
5) индивидуална поддршка за лицето и згрижувачкото семејство и работа за надминување на проблемите;
6) координирање на мрежата за социјална поддршка за деца и згрижувачки семејства;
7) други форми на поддршка според потребите на
лицето и на згрижувачкото семејство.
Член 32
Стручниот работник од Центарот за поддршка на
згрижувачки семејства ја интензивира својата поддршка во кризни ситуации и/или во период на подготовка на детето за училиште, избор на средно училиште, како и во периодот на осамостојување на лицето.
Стручниот работник за згрижување обезбедува посебна поддршка на семејствата кои згрижуваат деца во
ризик, децата со посебни таленти и лица со попреченост.
II.НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
ДЕЈНОСТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПОДДРШКА НА
ЗГРИЖУВАЧКИ СЕМЕЈСТВА
Локација
Член 33
Центарот за поддршка на згрижувачки семејства
треба да е сместен во населено место или во близина на
населено место со развиени сообраќајни врски и друга
инфраструктура.
Објектот треба да биде приклучен на електрична,
водоводна и канализациска мрежа и да има приклучено
телефонска линија со интернет. Ако истата не е целосно воспоставена, центарот ја обезбедува од своја
страна.
Пристапот до и во објектот треба да биде поплочен,
асфалтиран и без архитектонски бариери, прилагоден
за непречено движење на лицата.

Простор и опрема
Член 34
Центарот за поддршка на згрижувачки семејства
треба да има: простории за стручна работа со згрижувачките семејства, згрижените лица и нивните семејства (просторија за групна работа од најмалку 20 м2 и
просторија за индивидуална работа), простории за комуникација (влез и ходници), санитарно-хигиенски
простории обложени со керамички плочки со претпростор за миење раце (мијалник) и по еден санитарен
јазол, одделно за машки и женски лица и административна просторија димензионирана од најмалку 5м².
Член 35
Центарот за поддршка на згрижувачки семејства
треба да има опрема изработена од материјал лесен за
одржување, и тоа:
- просторијата за групна работа со згрижувачките
семејства, згрижените лица и нивните семејства се опремува со маса, столчиња, проектор или ТВ приемник,
ѕидна табла за маркери, флип-табла и друга нагледна
опрема;
- просторијата за индивидуална работа со згрижувачките семејства, згрижените лица и нивните семејства се опремува со маса, столчиња, флип-табла и друга нагледна опрема;
- административната просторија треба да е опремена со работна маса и столици, компјутер и печатар, административен орман.
Кадри
Член 36
Центарот за поддршка на згрижувачки семејства
треба да има:
- раководител;
- стручен работник за поддршка на најмногу 30
згрижувачките семејства, и тоа: социјален работник,
психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, педагог и логопед со најмалку две години работно искуство
во областа на социјалната заштита;
- двајца стручни работници за спроведување на
програми за тековна обука и проценка за најмногу 80
згрижувачки семејства, и тоа: социјален работник, психолог,специјален едукатор и рехабилитатор, педагог и
логопед со најмалку две години работно искуство во
областа на социјалната заштита;
- супервизор на стручна работа, и тоа: социјален работник, психолог,специјален едукатор и рехабилитатор, педагог и логопед со најмалку три години работно
искуство во областа на социјалната заштита;
- административен работник;
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Доколку постои потреба во Центарот за поддршка
на згрижувачки семејства може да има и сметководител, како и лице за чистење на просториите, како вработено лице или ангажирано преку договор за користење услуги.
III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НАЕВИДЕНЦИЈА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗГРИЖУВАЧКИТЕ
СЕМЕЈСТВА
Член 37
Од страна на Центарот за поддршка на згрижувачките семејства се води евиденција за носителот на
згрижувачкото семејство и за згриженото лице во згрижувачкото семејствопо писмен и/или електронски
пат,која содржи:
- податоци за згрижувачкото семејство: име и презиме, ЕМБГ, датум на раѓање, место на раѓање, пол,
образовен статус, работен статус, живеалиште или
престој, станбени услови, националност, број на лица
во домаќинството, број и вид на сместени лица, од кога
е згрижувач и капацитет за колку и какви лица може да
се грижи и
- податоци за згриженото лице во згрижувачкото
семејство: име и презиме, пол, датум и место на раѓање, ЕМБГ, државјанство, живеалиште или престој,
националност, образовен статус, вид степен на попреченост, датум на сметување, носител на згрижувачкото
семејство каде е сместено лицето, дали има сместени
браќаи сестри.
Потребната документација за водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член, може да биде лична и
стручна документација.
Лична потребна документација за носителот на
згрижувачкото семејство е:
- извод родени/венчани/умрени(копија),
- лична карта на увид,
- доказ за здравствена состојба (копија),
- доказ за материјална состојба на семејството (копија),
- доказ за имот и имотна состојба (копија),
- уверение за неосудуваност,
- уверение дека не му е одземена деловна способност и
- уверение дека не му е одземено родителското
право.
Стручна потребна документацијаза носителот на
згрижувачкото семејство е:
- извештај од проценката на згрижувач и
- извештај од увид во згрижувачкото семејството.
Лична потребна документација за згриженото лице
во згрижувачкото семејство е:
- извод од матична книга на родени/венчани,
- здравствена легитимација,
- мислење за видот и степенот на попреченост (доколку е лице со попреченост),
- ученичка книшка /свидетелства и
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- уверение за државјанство.
Стручна потребна за документација за згриженото
лице во згрижувачкото семејство е:
- решение за сместување во згрижувачко семејство,
од надлежниот центар за социјална работа,
- решение за ставање под старателство од надлежниот центар за социјална работа,
- наод и мислење на стручен работник /стручен тим,
- план за поддршка на корисник во згрижувачко семејство,
- лист на корисник и
- извештај за грижата на лицето сместено во згрижувачкото семејство.
Преодна и завршна одредба
Член 38
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за поблиските критериумите за избор на згрижувачко семејство, видот и
бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно
згрижувачко семејство и стандардите за давање на услугата според видот на згрижувањето („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 268/19).
Член39
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-7429/1
26 ноември 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3911.
Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3),
член 13 став (7) и член 19 став (4) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14,
149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
И РЕГИСТРАЦИЈА НА ПЧЕЛИТЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за идентификација и регистрација на пчелите („Службен весник
на Република Македонија“ бр.4/14 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.158/20), во член
4, во ставот (5) зборовите „но не подоцна од 1-ви јули“
се бришат.
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Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-2285/3
26 ноември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3912.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 42 став (1), точка 1) од Законот за енергетика*
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за
лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 30 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НОРМАК ИНВЕСТМЕН ГРОУП“.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија е дадена
во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово треба да ja обезбеди целокупната документација до добивање на лиценца, во која јасно и недвосмислено ќе биде наведено дека во Технолошко индустриската развојна зона може да се гради
фотонапонска електроцентрала (одобренија, проекти,
извештаи, елаборати, имотни листови), како и да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја
иницирана постапка во почетна фаза за доделување на
државна помош која може да биде доделена според
прописите за контрола на државната помош и како шема на помош.

4. 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.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-164/20
Република Северна Македонија
30 ноември 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Прилог:
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремена
лиценца
Друштво за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ
ГРОУП АД Тетово, со седиште на ул. Скопски пат
бр.1-ТИРЗ/Тетово, Тетово, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕПРОИЗ-448-2020
4. Единствен матичен број: 6839614
5. Единствен даночен број: 4028013519788
6. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НОРМАК ИНВЕСТМЕН ГРОУП“ во рамките на Технолошка индустриска развојна зона Тетово, во Општина Тетово.
7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценца има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
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дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.
8. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценца во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
9. Производни капацитети со кои ќе се врши
енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ „НОРМАК ИНВЕСТМЕН ГРОУП“ со следните
технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
„НОРМАК ИНВЕСТМЕН ГРОУП“,
б) вкупна моќност на фотонапонска електроцентрала: 10 MW,
в) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
г) податоци за опрема:
- тип и производител на фотонапонски панели: поликристални, AEG,
- број на фотонапонски панели: 30760
- моќност на фотонапонски панели: 325 W
- податоци за инвертор:
- SMA, моќност 25kW, 400 парчиња
д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.700
kWh/m2
е) очекувано производство на електрична енергија:
16.994.900 kWh.
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17)
dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 1) të Ligjit të Energjetikës*
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi (1) pika 2) të
Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20
dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 30 nëntor 2020, miratoi
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VENDIM
TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË PËRKOHSHME TË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM I ENERGISË ELEKTRIKE
1.
Shoqërisë
së
Investimeve
“NORMAK
INVESTMENT GROUP“ SHA Tetovë, i lëshohet licencë
e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim i energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED "NORMAK INVESTMENT GROUP’’.
2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë
energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në
shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Shoqëria e Investimeve “NORMAK INVESTMENT
GROUP“ SHA Tetovë, duhet ta sigurojë dokumentacionin
e plotë deri në marrje të licencës, në të cilën qartë do të
theksohet
se
në
Zonën
IndustrialeTeknologjike
Zhvillimore, mund të ndërtohet central elektrik diellor
(miratime, projekte, raportime elaborate, certifikata të
pronësisë), si dhe ta njoftojë Komisionin Rregullator të
Energjetikës për secilën procedurë të inicuar në fazë
fillestare për ndarjen e ndihmës shtetërore, e cila mund të
ndahet sipas rregullave të kontrollit të ndihmës shtetërore
si dhe skema e ndihmës.
4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-164/20
30 nëntor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________
Shtojcë:

LICENCË E PËRKOHSHME
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM I ENERGISË ELEKTRIKE
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së
përkohshme:
Shoqëria e Investimeve “NORMAK INVEST
GROUP” SHA Tetovë, me seli në rr. Rruga e Shkupit nr.
1-ZITZH/Тetovë, Тetovë, Republika e Maqedonisë së
Veriut
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca e përkohshme:
Prodhim i energisë elektrike
3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕПРОИЗ-448-2020;
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4. Numri amzë: 6839614
5. Numri tatimor: 4028013519788
6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike
Bartësi i licencës së përkohshme, veprimtarinë
energjetike, prodhim të energjisë elektrike do ta kryejë nga
Centrali Elektrik Diellor CED "NORMAK INVESTMENT
GROUP’’ në suaza të Zonës Industriale Teknologjike Zhvillimore Tetovë, komuna e Tetovës.

7. E drejta për kyçje dhe qasje në sistemin e
shpërndarjes së energjisë elektrike
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje
dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,
për shkak të plotësimit të kushteve të lëshimit të licencës
për kryerjen e veprimtarisë energjetike, prodhim të
energisë elektrike, në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe
në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike.
8. Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit
të licencës së përkohshme:
Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të
licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e
energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të
raporteve të punës finansiare dhe mënyrën e kryerjes së
veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të
raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të nevojshme
për ndjekjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike,
do të rregullohen me licencën e kryerjes së veprimtarisë
energjetike, prodhim i energjisë elektrike.
9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet
veprimtaria energjetike
Veprimtaria energjetike, prodhim i energisë elektrike,
do të kryhet nga Centrali Elektrik Diellor CED "NORMAK
INVESTMENT GROUP" me karakteristikat teknike në
vijim:
a) emri i centralit elektrik diellor: CED "NORMAK
INVESTMENT GROUP",
b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 10
MW,
c) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite
d) të dhënat e pajisjes:
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike:
polikristalore, AEG,
- numri i paneleve fotovoltaike: 30760
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 325 W
- të dhënat e invertorit:
- SMA, fuqia 25kW, 400 copë
e) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.700
kWh/m2
f) prodhimi i pritur i energisë elektrike: 16.994.900
kWh.
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3913.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19,
114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 30 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги
РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ „РАЛЕВ СОЛАР 1“.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-182/20
Република Северна Македонија
30 ноември 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Прилог:
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван
Цанкар бр.2-А Скопје-Карпош, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 30 ноември
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 30 ноември
2055 година

3 декември 2020

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-449-2020
6. Единствен матичен број: 6836810
7. Единствен даночен број: 4057012519962
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РАЛЕВ СОЛАР 1“ со
локација на КП бр.1226/42, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната докумен-
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тација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
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12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РАЛЕВ СОЛАР 1“, со
следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
„РАЛЕВ СОЛАР 1“
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 50,4kW
в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
г) проценет животен век на ФЕЦ: 40 години
д) податоци за опрема:
- тип и производител на фотонапонски панели: поликристални, PiKCELL GROUP PiK280P(60),
- број на фотонапонски панели: 180
- моќност на фотонапонски панели: 280 W
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- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONIUS ECO 25kW, 2 парчиња.
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.800
kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
67.600 kWh.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17)
të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 13 të
Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20
dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 30 nëntor 2020, miratoi
VENDIM
TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, PRODHIM TË
ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Shoqërisë së Tregtisë, të Prodhimit dhe të
Shërbimeve “RALEV SOLAR” SHPKNJP Shkup, i
lëshohet Licencë e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Prodhim të Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik
Diellor CED “RALEV SOLAR 1”.
2. Licenca e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Prodhim i Energjisë Elektrike është dhënë në shtojcë, e cila
është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-182/20
30 nëntor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
Shtojcë:

LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:
Shoqëria e Tregtisë, e Prodhimit dhe e Shërbimeve
“RALEV SOLAR” SHPKNJP Shkup, me seli në rr. Ivan
Cankar nr. 2-A Shkup - Karposh, Republika e Maqedonisë
së Veriut
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2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca: Prodhim i energjisë elektrike
3. Data e lëshimit të licencës: 30 nëntor 2020
4. Data e skadimit të licencës: 30 nëntor 2055
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: ЕЕПРОИЗ-449-2020
6. Numri amzë: 6836810
7. Numri tatimor: 4057012519962
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “RALEV SOLAR 1” me lokacion në PK nr.1226/42,
KK Demir Kapi, komuna e Demir Kapisë.
9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i obliguar:
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të
Energjetikës*,
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të
vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike, deri në
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë
elektrike,
- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat,
që janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre
sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut
të Energjisë Elektrike,
- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar tek
operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike,
në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për
veprimtari të tjera që i kryen,
- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, si dhe në përputhje me
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rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të
Ligjit të Energjetikës*,
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca,
në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave,
- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe
mbrojtjes gjatë punës.
10. Оbligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës
Bartësi i licencës është i obliguar, që te Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë
vitit të kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë
energjetike gjatë vitit,
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e
jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
- siguri dhe shëndet gjatë punës,
- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të
të punësuarve,
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të
njerëzve,
- kryerjen e monitorimit të punës,
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës,
ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje
lufte apo të jashtëzakonshme,
4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit
përkatës,
6) mbikëqyrje inspektuese të kryera nga organe
kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime
të mbikëqyrjeve dhe të kontrolleve të kryera.
11. Besueshmëria e informatave
Bartësi i licensës është i obliguar që në pajtueshmëri
me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike.
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12. Cilësia e shërbimit
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe
kushte të tjera, që mundësojnë cilësi konstante të energjisë
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
Bartësi i licencës duhet të kryejë mbikëqyrje të
vazhdueshme të parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave, që e
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në
periudhën e përcaktuar kohore.
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së
prodhuar
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të
dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,
kryhet në vendin matës përllogaritës, në mënyrë dhe
procedurë të përcaktuar në përputhje me Rregullat e Rrjetit
të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe
Rregullores së Licencave.
15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga
ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.
16. Kapacitet prodhuese me të cilat kryhet
veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “RALEV SOLAR 1”, me karakteristikat teknike në
vijim:
a) emri i centralit elektrik diellor: CED “RALEV
SOLAR 1”
b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor:
50,4 kW
c) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i
punës: viti 2020
d) jetëgjatësia e paraparë e CED: 40 vite
e) të dhënat e pajisjes:
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike:
polikristalore, PIKCELL GROUP PiK280P(60)
- numri i paneleve fotovoltaike: 180
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 280 W
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- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:
- FRONIUS ECO 25kW, 2 copë
f) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.800
kWh/m2
g) prodhimi i pritur i energisë elektrike: Konsumi> 600
MWh.
__________
3914.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19,
114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 30 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје,
Друштво за производство на електрична енергија, му
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала ФЕЦ „ВОЈШАНЦИ СОЛАР“.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-184/20
30 ноември 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11, Скопје, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
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3. Датум на издавање на лиценцата: 30 ноември
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 25 септември
2044 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-450-2020
6. Единствен матичен број: 6717152
7. Единствен даночен број: 4080011522821
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВОЈШАНЦИ СОЛАР”
со локација на КП бр.265, КО Војшанци, Општина Неготино.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
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но правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
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11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВОЈШАНЦИ СОЛАР“,
со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
„ВОЈШАНЦИ СОЛАР“
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 1.479,36kW
в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
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г) проценет животен век на ФЕЦ: 23 години
д) податоци за опрема:
- тип и производител на фотонапонски панели: монокристален силициум 335Wp, JAM60D10 320-34-/MB
- број на фотонапонски панели: 4416
- моќност на фотонапонски панели: 335 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- DELTA M125HV, 10 парчиња
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.570
kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
1974,279 MWh.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17)
të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 13 të
Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20
dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 30 nëntor 2020, miratoi
VENDIM
TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, PRODHIM TË
ENERGJISË ELEKTRIKE
1. EVN “Makedonija Elektrani” SHPKNJP Shkup,
Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike, i lëshohet
licencë e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të
energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED
“VOJSHANCI SOLAR”.
2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila
është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1, nr. 12-184/20
30 nëntor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
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Shtojcë:
LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:
EVN “Makedonija Elektrani” SHPKNJP Shkup,
Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike, me seli në rr.
“Llazar Liçenoski” nr.11, Shkup, Republika e Maqedonisë
së Veriut
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca: Prodhim i energjisë elektrike
3. Data e lëshimit të licencës: 30 nëntor 2020
4. Data e skadimit të licencës: 25 shtator 2044
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: ЕЕПРОИЗ-450-2020
6. Numri amzë: 6717152
7. Numri tatimor: 4080011522821
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “VOJSHANCI SOLAR” me lokacion në PK nr.265,
КK Vojshanc, komuna e Negotinës.
9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i obliguar:
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të
Energjetikës*,
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të
vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike, deri në
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë
elektrike,
- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat,
që janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre
sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut
të Energjisë Elektrike,
- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar tek
operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike,
në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për
veprimtari të tjera që i kryen,
- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, si dhe në përputhje me
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të
Ligjit të Energjetikës*,
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca,
në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave,
- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe
mbrojtjes gjatë punës.
10. Оbligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës
Bartësi i licencës është i obliguar, që te Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë
vitit të kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë
energjetike gjatë vitit,
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e
jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
- siguri dhe shëndet gjatë punës,
- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të
të punësuarve,
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të
njerëzve,
- kryerjen e monitorimit të punës,
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës,
ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje
lufte apo të jashtëzakonshme,
4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit
përkatës,
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6) monitorime inspektuese të kryera nga organe
kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime
të mbikëqyrjeve dhe të kontrolleve të kryera.
11. Besueshmëria e informatave
Bartësi i licensës është i obliguar që në pajtueshmëri
me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike.
12. Cilësia e shërbimit
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe
kushte të tjera, që mundësojnë cilësi konstante të energjisë
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
Bartësi i licencës duhet të kryejë mbikëqyrje të
vazhdueshme të parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave, që e
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në
periudhën e përcaktuar kohore.
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së
prodhuar
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të
dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,
kryhet në vendin matës përllogaritës, në mënyrë dhe
procedurë të përcaktuar në përputhje me Rregullat e Rrjetit
të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e kësaj licence, do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe
Rregullores së Licencave.
15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga
ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.
16. Kapacitet prodhuese me të cilat kryhet
veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “VOJSHANCI SOLAR”, me karakteristikat teknike
në vijim:
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a) emri i centralit elektrik diellor: CED "VOJSHANCI
SOLAR"
b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 1
479,36 kW
c) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i
punës: viti 2020
d) jetëgjatësia e paraparë e CED: 23 vite
e) të dhënat e pajisjes:
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: silicium
monokrostalor 335Wp, JAM60D10 320-34-/MB
- numri i paneleve fotovoltaike: 4416
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 335 W
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:
- DELTA M125HV, 10 copë
f) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.570
kWh/m2
g) prodhimi i pritur i energisë elektrike: 1974,279
MWh.
__________
3915.
Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија”
бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19), a постапувајќи по Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител бр. УП1 бр. 08172/20 од 27 октомври 2020 година на Друштвото за
производство и трговија со електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз ДОО Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Друштвото за производство и трговија со
електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз ДОО
Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр. 29/10
Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас „СОЛАР ВАТ“ со планирана
моќност од 984 kW и со локација на КП 222/38, КО
Добромири, општина Новаци.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз
ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр.
29/10 Битола;
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- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-BG-253;
- назив на електроцентралата: термоелектроцентралата на биогас „СОЛАР ВАТ“;
- податоци за локација на електроцентралата: КП
222/38, КО Добромири, oпштина Новаци;
- планирана моќност на електроцентралата: 984 kW
(една генераторска единица со моќност од 984 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 8.000.000 kWh;
- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: три години од денот на влегување во
сила на ова решение;
- датум на престанок на важење на ова решение: 26
ноември 2023 година.
3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена
во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.
4. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија за секоја статусна
промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во
формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа.
5. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот
на повластени производители коишто користат повластена тарифа.
6. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија го доставува
ова решение до барателот, 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 електродистрибутивниот
систем.
7. Ова решение 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. 08-172/20
26 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 191, paragrafi (4) i Ligjit të
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 7, paragrafi
(1) i Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin
Tarifë Preferenciale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut" nr. 116/19), ndërsa duke vepruar
sipas kërkesës së miratimit të Aktvendimit të Marrjes së
Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial nr. PA1,
nr. 08-172/20 datë 27 tetor 2020, të Shoqërisë së Prodhimit
dhe të Tregtisë me Energji Elektrike “SOLAR VAT”
import-eksport SHPK Manastir, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 26 nëntor
2020, miratoi
AKTVENDIM
TË MARRJES SË STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË
PRODHUESIT PREFERENCIAL
1. Shoqërisë së Prodhimit dhe të Tregtisë me Energji
Elektrike “SOLAR VAT” import-eksport SHPK Manastir,
me seli në rr. Klimenti i Ohrit nr. 29/10 Manastir, i
lëshohet Aktvendim i Marrjes së Statusit të Përkohshëm të
Prodhuesit Preferencial për Termocentralin Elektrik të
Biogazit “SOLAR VAT” me fuqi të planifikuar prej 984
kW dhe me lokacion në PK 222/38 KK Dobromir,
Komuna e Novacit.
2. Të dhëna për bartësin e aktvendimit:
- emri i selisë: Shoqëria e Prodhimit dhe e Tregtisë me
Energji Elektrike “SOLAR VAT” import-eksport SHPK
Manastir, me seli në rr. Klimenti i Ohrit nr. 29/10
Manastir;
- numri i vetëm i regjistrimit të centralit elektrik: PPBG-253;
- emri e centralit elektrik: termocentrali elektrik i
biogazit “SOLAR VAT”;
- të dhëna për lokacionin e centralit elektrik: PK
222/38, KK Dobromir, Komuna e Novacit;
- fuqia e planifikuar e centralit elektrik: 984 kW (një
njësi gjeneruese me fuqi prej 984 kW);
- prodhimi i planifikuar vjetor i energjisë elektrike nga
centrali elektrik: 8.000.000 kWh;
- afati në të cilin centrali elektrik duhet të lëshohet në
përdorim: tre vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij vendimi;
- data e ndërprerjes së vlefshmërisë së këtij aktvendimi:
26 nëntor 2023.
3. Bartësi i këtij aktvendimi mund të parashtrojë
kërkesë te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
për vazhdimin e vlefshmërisë së këtij aktvendimi në
procedurën e përcaktuar në nenin 10 të Rregullores së
Prodhuesve Preferencial që Përdorin Tarifë Preferenciale.
4. Bartësi i këtij aktvendimi duhet ta njoftojë
Komisionin Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për çdo
ndryshim të statusit, ndryshim të strukturës së pronësisë,
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ndryshim të punës teknike-teknologjike dhe ndryshim të
formës, emrit dhe selisë, të theksuara në këtë aktvendim,
në përputhje me nenin 9 të Rregullores së Prodhuesve të
Autorizuar që Përdorin Tarifë të Autorizuar.
5. Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij aktvendimi,
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut e regjistron
bartësin e këtij aktvendimi dhe centralin elektrik në
Regjistrin e Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë
Preferenciale.
6. Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
e dërgon këtë aktvendim te parashtruesi, te Ministria e
Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e
Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së
Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut
të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
7. Ky aktvendim hyn në fuqi ne ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PА1 nr. 08-172/20
26 nëntor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
__________

3916.
Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија”
бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19), a постапувајќи по Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител бр. УП1 бр. 08173/20 од 27 октомври 2020 година на Друштвото за
производство и трговија со електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз ДОО Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Друштвото за производство и трговија со
електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз ДОО
Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр. 29/10
Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелек-

троцентралата на биогас „СОЛАР ВАТ“ со планирана
моќност од 984 kW и со локација на КП 222/37, КО
Добромири, oпштина Новаци.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз
ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр.
29/10 Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-BG-254;
- назив на електроцентралата: термоелектроцентралата на биогас „СОЛАР ВАТ“;
- податоци за локација на електроцентралата: КП
222/37, КО Добромири, oпштина Новаци;
- планирана моќност на електроцентралата: 984 kW
(една генераторска единица со моќност од 984 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 8.000.000 kWh;
- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: три години од денот на влегување во
сила на ова решение;
- датум на престанок на важење на ова решение: 26
ноември 2023 година.
3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена
во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.
4. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија за секоја статусна
промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во
формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа.
5. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот
на повластени производители коишто користат повластена тарифа.
6. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија го доставува
ова решение до барателот, 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 електродистрибутивниот
систем.
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7. Ова решение 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. 08-173/20
26 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

Në bazë të nenit 191, paragrafi (4) i Ligjit të
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 7, paragrafi
(1) i Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin
Tarifë Preferenciale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut" nr. 116/19), ndërsa duke vepruar
sipas kërkesës së miratimit të Aktvendimit të Marrjes së
Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial nr. PA1,
nr. 08-173/20 datë 27 tetor 2020, të Shoqërisë së Prodhimit
dhe të Tregtisë me Energji Elektrike “SOLAR VAT”
import-eksport SHPK Manastir, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 26 nëntor
2020, miratoi
AKTVENDIM
TË MARRJES SË STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË
PRODHUESIT PREFERENCIAL
1. Shoqërisë së Prodhimit dhe të Tregtisë me Energji
Elektrike “SOLAR VAT” import-eksport SHPK Manastir,
me seli në rr. Klimenti i Ohrit nr. 29/10 Manastir, i
lëshohet Aktvendim i Marrjes së Statusit të Përkohshëm të
Prodhuesit Preferencial për Termocentralin Elektrik të
Biogazit “SOLAR VAT” me fuqi të planifikuar prej 984
kW dhe me lokacion në PK 222/37 KK Dobromir,
Komuna e Novacit.
2. Të dhëna për bartësin e aktvendimit:
- emri i selisë: Shoqëria e Prodhimit dhe e Tregtisë me
Energji Elektrike “SOLAR VAT” import-eksport SHPK
Manastir, me seli në rr. Klimenti i Ohrit nr. 29/10
Manastir;
- numri i vetëm i regjistrimit të centralit elektrik: PPBG-254;
- emri e centralit elektrik: termocentrali elektrik i
biogazit “SOLAR VAT”;

- të dhëna për lokacionin e centralit elektrik: PK
222/37, KK Dobromir, Komuna e Novacit;
- fuqia e planifikuar e centralit elektrik: 984 kW (një
njësi gjeneruese me fuqi prej 984 kW);
- prodhimi i planifikuar vjetor i energjisë elektrike nga
centrali elektrik: 8.000.000 kWh;
- afati në të cilin centrali elektrik duhet të lëshohet në
përdorim: tre vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij vendimi;
- data e ndërprerjes së vlefshmërisë së këtij aktvendimi:
26 nëntor 2023.
3. Bartësi i këtij aktvendimi mund të parashtrojë
kërkesë te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
për vazhdimin e vlefshmërisë së këtij aktvendimi në
procedurën e përcaktuar në nenin 10 të Rregullores së
Prodhuesve të Autorizuar që Përdorin Tarifë të Autorizuar.
4. Bartësi i këtij aktvendimi duhet ta njoftojë
Komisionin Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për çdo
ndryshim të statusit, ndryshim të strukturës së pronësisë,
ndryshim të punës teknike-teknologjike dhe ndryshim të
formës, emrit dhe selisë, të theksuara në këtë aktvendim,
në përputhje me nenin 9 të Rregullores së Prodhuesve të
Autorizuar që Përdorin Tarifë të Autorizuar.
5. Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij aktvendimi,
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut e regjistron
bartësin e këtij aktvendimi dhe centralin elektrik në
Regjistrin e Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë
Preferenciale.
6. Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
e dërgon këtë aktvendim te parashtruesi, te Ministria e
Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e
Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së
Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut
të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
7. Ky aktvendim hyn në fuqi ne ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PА1 nr. 08-173/20
26 nëntor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
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