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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4204.
Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП КАКО
И ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ
Член 1
Во Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/13 и 175/13),
прилозите 2 и 3 се заменуваат со нови прилози 2 и 3 кои се составен дел на оваа уредба.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-6721/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4205.
Врз основа на член 42 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО БРОЈ 12-2867/14 ОД 20.3.2012 ГОДИНА ОД ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ
ГРОУП ДОО ТЕТОВО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ АК-ИНВЕСТ, AK-INVEST ДООЕЛ
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО
Член 1
Се дава согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за производство на електрична енергија
на Вејачка река локација со реф. бр. 93, од Друштвото
за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДОО, NORD ENERGI GROUP експортимпорт Тетово на Друштвото производство, градежништво и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ, AKINVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, доделена врз
основа на Договорот за концесија бр.12-2867/14 од
20.3.2012 година.
Член 2
Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува
на Друштвото за производство, градежништво и угостителски услуги АК- ИНВЕСТ, AK-INVEST ДООЕЛ
експорт-импорт Тетово, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија со бр. 12-2867/14 од 20.3.2012 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија со бр. 12-2867/14 од 20.3.2012 година.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари – противпожарна опрема и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Кочани.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на општина Кочани со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Како почеток на користење на пренесената концесија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за пренос на Договорот за
концесија.

Бр.42-6124/1
2 септември 2014 година
Скопје

Член 4
Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од член 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

4207.
Врз основа на член 38 став 1, алинеја 3 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.9.2014 година, донесе

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Бр.42-5631/1
2 септември 2014 година
Скопје

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
НА ЦРНА РЕКА

4206.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 188/2013, 137/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година донесе

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични
централи на Црна Река, спроведена во согласност со
Одлуката за започнување на постапката за доделување
на концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од хидроелектрични централи на
Црна Река („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/2013).

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
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2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
со изградба на мали хидроелектрични централи од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека по објавениот јавен повик, не е доставена ниту една прифатлива понуда.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.42-6359/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

4208.
Врз основа на член 59 став 3 алинеја 5 од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012,
164/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА
ПРОИЗВОДИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ШТО ДОАЃААТ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА НАПРАВЕНИ
ОД ФИЛМ ОД РЕГЕНЕРИРАНА ЦЕЛУЛОЗА

1. Патничко моторно возило:
марка MERCEDES E
тип 290 TD
број на шасија WDB2100171A232828
регистарска ознака VE - 533 - CB
вредност во денари 250.000,00 денари.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест на Здружение на граѓани на политички затвореници осудувани за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува
договор со претседателот на здружението на граѓани на
политички затвореници осудувани за самобитноста на
македонскиот народ и неговата државност, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-6827/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за посебните барања за безбедноста на производите и
материјалите што доаѓаат во контакт со храната
направени од филм од регенерирана целулоза, број 022393/3 од 7.8.2014 година.

4210.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
2.9.2014 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр.42-6638/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

4209.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕ
НА ГРАЃАНИ НА ПОЛИТИЧКИ ЗАТВОРЕНИЦИ
ОСУДУВАНИ ЗА САМОБИТНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движна ствар
моторно возило со следните карактеристики:

Член 1
Со оваа одлука како работи од премерот во функција за запишување на недвижностите (објекти – планинарски домови) сопственост на Република Македонија
од значење за Република Македонија се утврдуваат
работите за изработка на геодетски елаборати за етажен премер за следните објекти:
- Планинарскиот дом Даре Џамбаз, кој се наоѓа на
КП бр. 904/2, КО Г.Водно;
- Планинарски дом Бегово, кој се наоѓа на КП бр.
331, КО Алдинци;
- Планинарски дом Јелак, кој се наоѓа на КП бр.
1605, КО Шипковица;
- Планинарска кула Титов врв, која се наоѓа на КП
бр. 1605, КО Бозовце;
- Планинарски дом Китка, кој се наоѓа на КП бр. 34,
КО Црвена Вода;
- Планинарски дом Чеплез, кој се наоѓа на КП бр.
46, КО Папрадиште;
- Планинарски дом Караџица, кој се наоѓа на КП бр.
309, КО Алдинци;
- Планинарски дом Дервен, кој се наоѓа на КП бр. 4
КО Присад и
- Планинарски дом Копанки, кој се наоѓа на КП бр.
351/4 КО Магарево.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-6928/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

4211.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
2.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски
подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска
документација за Индустриска зона во општина Македонски Брод.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-7218/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

4212.
Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и
41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 септември 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА В.Д. ЧЛЕН
НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ
1. На Басри Исаки му престанува функцијата в.д.
член на Инспекцискиот совет од областа на образованието, науката и културата, поради не доставување на
доказите утврдени во член 16 став 14 на Законот за
инспекциски надзор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.24-7290/1
2 септември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
4213.
Врз основа на член 8-а став 9 од Законот за превоз
во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10,
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 и 42/14),
министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛОТ ИЛИ ОД НЕГО ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРЕВОЗ,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот
или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и
на сертификатот за професионална компетентност
(,,Службен весник на Република Македонија,, број
39/07, 4/08, 20/09 и 149/09) во членот 7 во ставот 2 зборот „трите” се заменува со зборот „петте”.
Во ставот 3 бројот „120” се заменува со бројот „90”.
Во ставот 5 бројот „90” се заменува со бројот „30”.
Член 2
Во членот 8 во ставот 2 процентот „60%” се заменува со процентот „70%”.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-11843
15 август 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
__________

4214.
Врз основа на член 20-а став (3) од Законот за
превоз на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13 и
38/14) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И
ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА СТРУЧНА
ОСПОСОБЕНОСТ НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите
во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за стручна оспособеност на возачите
на моторните возила за превоз на опасни материи.
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Член 2
Полагањето на испитот за стручна оспособеност на
возачите на моторните возила за превоз на опасни материи се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:
- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците
за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии
од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е
најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на
процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.
Член 3
(1) Правното лице избарно за спроведување на испитот од член 1 на овој правилник треба да поседува
соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење
единствена база на податоци за спроведување на испитот од член 1 на овој правилник, документацијата,
стручната анализа и стручниот надзор.
(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, правното лице од став (1) на овој член треба да има и:
- пристап за користење на апликацијата на Министерството за транспорт и врски за спроведување на електронското полагање на испитот од член 1 на овој правилник и
- интернет конекција во седиштето на правното лице од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитот од
член 1 на овој правилник.
Член 4
Електронскиот систем кој се користи за полагање
на испитот, треба во целост да биде усогласен со пропишаниот начин на бодирање на испитните прашања за
испитот за стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни материи.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на
отпочнувањето на примената на членот 1 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13).
Бр. 01-12214
26 август 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
4215.
Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и став
(5) и член 96 став (4)од Законот за доброволно капитално
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на
Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2011, 17/2011 и
13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско осигурување на
седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО ДОБРОВОЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД
Член 1
Во Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 138/2008, 74/2010, 134/2010, 26/2011 и
155/2013) по членот 16 се додаваат два нови члена 16-а
и 16-б кои гласат:
„Член 16-а
(1) Друштвото може да коригира личен податок на
член во оригинален договор за членство и може да менува или ажурира личен податок на член во евиденцијата на членови кои се сопственици на доброволни
индивидуални сметки врз основа на барање на Образец
6 на овој правилник. Друштвото врши непосреден увид
во лична карта/документ за лична идентификација на
членот преку лице овластено од надлежен орган на
друштвото или преку агент.
(2) Датумот на склучување на оригиналниот договор за членство се коригира единствено доколку е нечитко напишан, врз основа на изјава од членот и агентот кои го потпишале договорот.
(3) Друштвото може да менува или ажурира личен
податок на член во евиденцијата на членови кои се
сопственици на професионални сметки врз основа на
барање на Образец 6 на овој правилник. Друштвото
врши непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот преку лице овластено од
надлежен орган на друштвото или преку агент.
Член 16-б
(1) Друштвото треба да му овозможи на член на доброволен пензиски фонд, преку својот електронски систем
на интернет страната, да ги ажурира своите лични
податоци во евиденцијата на членови која ја води
друштвото. Членот може да ги ажурира следните лични
податоци: име, презиме, адреса на живеење, адреса за
коресподенција, телефон и електронска пошта.
(2) Заради обезбедување на безбедност и заштита
на личните податоци, при ажурирањето на личните
податоци од став (1) на овој член, друштвото треба да
обезбеди електронска идентификација и проверка на
авторизацијата на лицето кое сака да изврши ажурирање на податоците.
(3) Доколку при ажурирањето на личните податоци
од ставот (1) на овој член дојде до нарушување на безбедноста или губење на интегритетот на информацискиот систем на друштвото, тоа ја известува Агенцијата веднаш, но не подоцна од 24 часа или следниот
работен ден од моментот на настанот.
(4) Заради спроведување на одредбите од ставовите
(1), (2) и (3) на овој член, друштвото треба да усвои и
спроведе акти и/или процедури за безбедност со кои ќе
се утврди ранливоста на информацискиот систем на
друштвото, надзорот и спроведувањето превентивни и
корективни мерки, како и мерки за ублажување на инциденти и/или повреди на безбедноста и интегритетот
на системот. Друштвото треба да ги достави на мислење актите и/или процедурите за безбедност до Дирекција за заштита на лични податоци.“
Член 2
Обрасците 1, 2 и 5 се менуваат и гласат:

9 септември 2014

Бр. 134 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 134

9 септември 2014

9 септември 2014

Бр. 134 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 134

9 септември 2014

9 септември 2014

Бр. 134 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 134

9 септември 2014

Член 4
Обрасците број 1, 2 и 5 на овој правилник ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 01-1054/2
4 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4216.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011,
136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011),
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 39,420
до 40,818

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 39,956

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 39,340

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 31,897

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 78,00
до 79,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 66,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 55,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 39,160

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз
и/или производство на нафтени деривати и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890
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б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

ден/лит
до 0,300
ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 22,011
до 21,885

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,370

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-74/12
3 септември 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
4218.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9
став 5 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13) на ден 3.9.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 0899/13 од 29.07.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.108/13, на Институтот за заварување на ЈУГ АД - Скопје ПРЕСТАНУВА
ДА ВАЖИ.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-99/13
3 септември 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 10.09.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1977/1
9 септември 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
4217.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9
став 5 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13) на ден 3.9.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 0874/12 од 31.07.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.108/13, на Друштвото за рециклажа на неметални отпадоци и остатоци
ЕКО-ГРУП ДОО Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

4219.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/116,79/13 и 164/13), член 8, став 1
и член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по известувањето на Друштвото за трговија, производство и услуги
ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје за извршени промени во
сопственичката структура и промена на седиштето на
Друштвото, на ден 3.3.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ
НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија УП1 бр.08-122/12 од 9.5.2013 година, објавено
во „Службен весник на Република Македонија“,
бр.73/13, зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Владимир Комаров бр.1A/4 – 41, Скопје “ се
менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 11 – ти Октомври бр.18/10, Скопје“.
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2. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги
ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Владимир Комаров бр.1A/4 – 41, Скопје “ се менуваат и
гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги
ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 11 –
ти Октомври бр.18/10, Скопје“.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-122/12
2 септември 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
4220.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 8,
став 1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13), а постапувајќи по известувањето на
Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, на ден 2.9.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ
НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија УП1 бр.08-124/12 од 09.05.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“,
бр.73/13, зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Вапцаров бр.9, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и
услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште
на ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје“.
2. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштво за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Вапцаров бр.9, Скопје“ се менуваат и гласат:
„Друштво за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје“.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-124/12
2 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4221.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10,
став 4 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги
ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на
ден 3.9.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 126/13 од 06.09.2013 година, на Друштвото
за енергетика, производство, трговија и услуги ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се продолжува до 6.12.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-126/13
3 септември 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
4222.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8
став 1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12 и 63/13), а постапувајќи по известувањето на
Друштвото за производство, трговија и услуги СОНКО
ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Ново Село, на ден 3.9.2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА
ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија УП1 бр.08-129/13 од 28.10.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“,
бр.147/13, зборовите: „со планирана моќност од 39
kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од
49,5 kW“.
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2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „планирана
моќност на електроцентралата: 39 kW (156 панели со
моќност на панел од 250 W)“ се менуваат и гласат:
„планирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW
(198 панели со моќност на панел од 250 W)“.
3. Во точката 2 алинеја 6 зборовите: „планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 47.190 kWh“ се менуваат и гласат: „планирано годишно производство на електрична енергија
од електроцентралата: 59.895 kWh“.
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4. Во точката 3 зборовите „со планирана моќност од 39
kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од
49,5 kW“.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-129/13
3 септември 2014 година
Скопје
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