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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2449.

10. МИЈАЛЧЕ ВАНГЕЛ МИЈАЛОВ од Кочани, во
траење од 2 месеци.
11. ВЛАДИМИР МЕТОДИЈ ЗАХАРИЕВ од Кочани, во траење од 4 месеци.

Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998,
91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019)
согласно член 1 од Законот за помилување („Службен

12. ЏЕЛАДИН МУСТАФА ЈАКУПИ од с.Букојачани-Зајас, Кичево, во траење од 2 месеци.
13. ДОАН САФЕТ МАХМУДОСКИ од Прилеп, во
траење од 4 месеци.

весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр.
99/16), Претседателот на Република Северна Македонија донесе

III
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република

ОДЛУКА

Северна Македонија“.

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД
2-РИ АВГУСТ 2020 ГОДИНА – НАЦИОНАЛНИОТ
ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-941/1

Претседател на Република

31 јули 2020 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.
__________

I
Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

2450.
Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот

1. БЛАГОЈА КРСТЕ ТАЛЕСКИ, од Скопје.

на Република Северна Македонија („Службен весник

2. НИКОЛЧЕ ЗЛАТКО АЦЕВСКИ, од с.Логоварди.

на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998,

3. ЈУКСЕЛ НАФИЗ ХАЈЧОСКИ, од Кичево.

91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019)
согласно член 1 од Законот за помилување („Службен

II
Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр.
99/16), Претседателот на Република Северна Македонија донесе

1. ЗОРАНЧО РАДЕ ДИМОВСКИ од Велес, во траење од 4 месеци.

ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

2. ЈОВИЦА САШО ЃОРЃИЕВСКИ од Кичево, во
траење од 2 месеци.
3. ДЕМИРАЛИ СЕЈАД ЗЕКИРОВ од Велес, во траење од 3 месеци.
4. АЉАЈДИН СУКИ АРСЛАНИ од с.Сингелиќ,
Скопје, во траење од 4 месеци.
5. ЕЉМЕДИН АДНАН ИЗЕИРОСКИ од Скопје, во

I
Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:
1. БИЛЕНТ СЕЈДО ЗЕКИРОВ, од Делчево.
2. НЕАТ ЉУТВИ АМЕ, од Скопје.

траење од 3 месеци.
6. ШАНИЈА ЗЕЌИР ВЕЛИУ од с.Бачиште-Кичево,
во траење од 4 месеци.
7. РУЖДИ БАСРИ РУСТЕМИ од с.Палатица, општина Желино, во траење од 6 месеци.
8. ДЕЈАН ФЕМИ ЌАЗИМОВСКИ од Скопје, во
траење од 3 месеци.
9. ГОРАН ВАНЧО ДОНЕВ од с.Банско, во траење
од 2 месеци.

II
Делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на неиздржаниот дел на казната затвор осудените
лица:
1. ФЕРДИ БЛАГОЈ КЕРИМОВ од Струмица, во
траење од 4 месеци.
2. МАРТИН МИТЕ ЗАЕВСКИ од Куманово, во траење од 4 месеци.

31 јули 2020

Бр. 196 - Стр. 3

- зграда 9, намена на зграда и друг објект Д3-13,

III
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република

од зграда ТР, со отворена површина од 708 м2, во ко-

Северна Македонија“.

рист на Република Северна Македонија во Катастарот
на невижности.

Бр. 08-942/1

Претседател на Република

31 јули 2020 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 44-7236/1

Претседател на Владата

28 јули 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

2451.
Врз основа на член 65 став (2) 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 28 јули 2020 година, донесе

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2452.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 18 став
(1) од Правилникот за начинот и условите за определу-

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

вање на регулиран максимален приход и регулирани
просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична
енергија и дистрибуција на електрична енергија

КА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ

(„Службен весник на Република Северна Македонија”

НА НЕДВИЖНОСТИ

бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за

Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4464/1,
КО Штип 5, адреса „Град“, и тоа:

потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен
весник на Рeпублика Македонија“ бр.27/12 и 113/14),
постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран
максимален приход, регулирана просечна тарифа и та-

- зграда 7, намена на зграда и друг објект Д3-8, број

рифи за пресметковни елементи за вршење на регули-

на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од

раната дејност дистрибуција на електрична енергија на

зграда Т, со отворена површина од 14237 м2,
- зграда 8, намена на зграда и друг објект Д3-13,

АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика за 2020 година, УП1 бр. 08-46/20 од 15 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел

публика Северна Македонија на седницата одржана на

од зграда ТР, со отворена површина од 959 м2 и

31 јули 2020 година, донесе

Стр. 4 - Бр. 196

31 јули 2020

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА НА АД ЕСМ СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА
ЕНЕРГЕТИКА
1. Регулираниот максимален приход (MAR) за
вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, се одобрува да изнесува
43.721.210 денари за 2020 година.

4. Тарифите за пресметковните елементи за катего-

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција

риите на потрошувачи од точка 3 на оваа одлука се

на електрична енергија се утврдува да изнесува 0,1895

применуваат во период од отпочнувањето на примена

ден/kWh за планирана испорака на 230.706.661 kWh

на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.

електрична енергија за потрошувачите приклучени на
дистрибутивниот систем.
3. Во согласност со регулираниот максимален при-

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2020 година.

ход (MAR) за вршење на регулираната енергетска деј-

Претседател на

ност утврден со точка 1 од оваа Одлука, и тарифите за

Регулаторна комисија за

пресметковни елементи за пренос на електрична енергија утврдени со Одлуката за одобрување на регулиран
максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за
пресметковни елементи за вршење на регулираната

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-46/20

Република Северна

31 јули 2020 година

Македонија,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

енергетска дејност пренос на електрична енергија на
АД МЕПСО Скопје за 2020 година, тарифите за
пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД ЕСМ Скопје, подружница
Енергетика, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем,
изнесуваат:

_____________
2453.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 18 став
(1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани
просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична
енергија и дистрибуција на електрична енергија
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за
потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 95/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

31 јули 2020

Бр. 196 - Стр. 5

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН
ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Регулираниот максимален приход (MAR) за
вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2020 година се одобрува
да изнесува 8.174.183.926 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција

4. Тарифите за пресметковните елементи за катего-

на електрична енергија за периодот од точка 1 на оваа

риите на потрошувачи од точка 3 на оваа одлука се

одлука, се утврдува да изнесува 1,5393 ден/kWh за пла-

применуваат во период од отпочнувањето на примена

нирана испорака на 5.310.284.205. kWh електрична

на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.

енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.
3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 1 од оваа одлука, и регу-

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август
2020 година.

лираната просечна тарифа за пренос на електрична

Претседател на

енергија во износ од 0,1952 денkWh, утврдена со Одлу-

Регулаторна комисија за

ка за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни
елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-51/20
31 јули 2020 година

Македонија,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО - Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз
основа на кои Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје,
како вршител на енергетската дејност дистрибуција на
електрична енергија, им го фактурира надоместокот за
користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

Република Северна

_____________
2454.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 18 став
(1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани
просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична
енергија и дистрибуција на електрична енергија
(“Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за пренос на електрична енергија и за пазар
на електрична енергија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19 и 103/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31
јули 2020 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 196

31 јули 2020

ОДЛУКА

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИОТ МАКСИ-

ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ

МАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНИ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА-

СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА НА-

ТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА

ЦИОНАЛНИОТ ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕК-

ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИ КОИ ГИ СНАБ-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ДУВА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ ЕВН ХОМЕ

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за

ДОО СКОПЈЕ

вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија
за 2020 година се одобрува да изнесува 59.795.112 де-

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за
вршење на енергетска дејност снабдување со електрич-

нари.
2. Регулираната просечна тарифа за организирање и

на енергија на потрошувачи на електрична енергија

управување со пазарот на електрична енергија се ут-

кои ги снабдува универзалниот снабдувач за 2020 го-

врдува да изнесува 0,0081 ден/kWh за планирани номинирани количини на електрична енергија на учесниците на пазарот на електрична енергија од 7.421.703.307

дина се одобрува да изнесува, 17.859.946.998 денари,
за испорачани 3.627.647.770 kWh електрична енергија.
2. Во согласност со регулираниот максимален при-

kWh.
3. Регулираната просечна тарифа од точка 2 на оваа
одлука се применува во период од отпочнувањето на
примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август
2020 година.

ход утврден во точка 1 на оваа одлука, цените на
пресметковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија изнесуваат:
2.1 За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20)

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-52/20

Република Северна

31 јули 2020 година

Македонија,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.
_____________

2455.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), а согласно со
Тарифниот систем за продажба на електрична енергија
на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот
снабдувач и снабдувачот во краен случај („Службен
весник на Република Македонија” бр. 164/18 и 161/20),
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

kV напонско ниво

31 јули 2020

Бр. 196 - Стр. 7

2.2 За категорија на потрошувачи на 0,4 kV (380 /
220V) напонско ниво

3. Цените на пресметковни елементи од точка 2 на
оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август
2020 година.
Претседател на

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН
ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА
ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО СКОПЈЕ
1. Регулираниот максимален приход (MAR) за
вршење на регулираната енергетска дејност пренос на
електрична енергија за 2020 година, се одобрува да изнесува 1.329.757.256 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за периодот од точка 1 на оваа одлука,
се утврдува да изнесува 0,1952 ден/kWh за планирана
испорака од 6.810.747.315 kWh електрична енергија на
излез од преносната мрежа.
3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 1 од оваа одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД
МЕПСО Скопје, како вршител на енергетската дејност
пренос на електрична енергија, го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат:

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на

Тарифи за пресметковни елементи

УП1 бр. 08-59/20

Република Северна

31 јули 2020 година

Македонија,

Врвна активна моќност

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

(ден/kW)5

_____________
2456.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 18 став
(1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани
просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична
енергија и дистрибуција на електрична енергија
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за пренос на електрична енергија и за пазар
на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19 и 103/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31
јули 2020 година, донесе

9,5589

активна

реактивна

ел.енергија

ел.енергија

(ден/kWh)

(ден/kvarh)

0,1757

0,0703

4. Тарифите за пресметковните елементи од точка 3
на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август
2020 година.
Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-84/20

Република Северна

31 јули 2020 година

Македонија,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.
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