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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
423.
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и
признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002, 24/2012,
190/2016), и амандманот XXXIII од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2019), донесувам
ОДЛУКА
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД
КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА ОРДЕНОТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I
Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и
материјалите на Орденот на Република Северна Македонија.

- ѓерданот го сочинува спој на два вида ѓердански
алки и има должина од 800 мм и тежина до 131 гр.;
- едната алка претставува стилизиран тутунов лист
на кој е аплицирано македонското државно знаме изработено со црвен топол емајл;
- втората алка е изработена во кружна форма и во
неа е вметнат седумкрак стровилос;
- сите краци завршуваат со вметнат рубин со димензија од 1,25 мм;
- во целиот ѓердан има вкупно 133 рубини со димензија 1,25 мм;
- редниот број на орденот, жигот за чистотата на
металот, државниот жиг за контрола на квалитетот и
жигот на производителот се втиснати на задниот дел на
орденската ѕвезда и на орденскот ѓердан;

II
Орденот на Република Северна Македонија:
- е составен од орденски знак на ѓердан и од орденска ѕвезда, а е изработен од 280 гр. 18-каратно злато и
320 скапоцени камења од видот брилијант и рубин;
- орденската ѕвезда има основа кружна – ѕвездеста
форма со 30 зраци и има димензија од 91 мм, дебелина
2,3 мм и тежи 101 гр.;
- на краиштата на зраците се вметнати 30 рубини од
моделот „кабашон“ со димензија 2,7 мм;
- надворешниот круг на медалјонот го сочинува низа од 77 брилијанти со димензија 1,5 мм, врамени со
родиумска преслека;
- внатрешните палменти се опточени со бел топол
емајл, а плетенката со која е врамен во централното поле има родиумска преслека;
- медалјонот на орденската ѕвезда е идентичен со
орденскиот знак, во кружна форма, со димензија 57
мм, со дебелина од 1,7 мм и тежина од 51 гр.;
- орденскиот знак е со стилизирана јазолна алка
тешка 6 гр. во чија средина е вметнат рубин со димензија иста како рубините на ѓерданот на орденот;

- орденската ѕвезда се носи на црвена лента широка
105 мм, која на краиштата има две жолти линии и е изработена од маорирана свила;
- орденот има минијатурна лента со димензии 15
мм, со 35 мм.
III
Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр.07-309 од 29 април 2005 година.
IV
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-162/1

Претседател на Република

31 јануари 2020 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.

3 февруари 2020
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424.
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 48/2002, 24/2012, 190/2016), и амандманот XXXIII од Уставот на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2019), донесувам
ОДЛУКА
ЗА ОПИСОТ И ИЗГЛЕДОТ НА ПРИЗНАНИЕТО „ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА“
I
Со оваа одлука се утврдува описот и изгледот на признанието „Повелба на Република Северна Македонија“.
II
Признанието „Повелба на Република Северна Македонија“:
- има вертикална правоаголна форма со димензии 29,5 см ширина и 42 см висина;
- изработена е на пергаментна хартија;
- во горниот дел, во средина, е отпечатен и втиснат грбот на Република Северна Македонија во златна
боја;
- под грбот е испишан текстот: Република Северна Македонија – Претседател на Република Северна Македонија;
- централниот мотив на Повелбата е иницијална буква „М“ втисната во златна боја со придружна вињетка
врз црвена основа;
- под иницијалната буква „М“ е испишан текстот „Повелба на Република Северна Македонија“, под кој се
испишува името на носителот на признанието и образложението;
- во долниот лев агол е датумот и местото на доделувањето на признанието, а во десниот агол е потписот
на претседателот на Република Северна Македонија;
- во средината на долната страна од повелбата е отпечатен и втиснат сув жиг на Република Северна Македонија со придружна жолто-црвена лента.
III
Признанието „Повелба на Република Северна Македонија“ се врачува во кожена папка на која во централниот релјеф е грбот на Република Северна Македонија.
IV
Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр.07-316 од 10 април 2006 година.
V
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-163/1

Претседател на Република

31 јануари 2020 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.

3 февруари 2020

Бр. 23 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 23

3 февруари 2020

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
425.
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 и 39/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

426.
Врз основа на член 87 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД ЕСМ ВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, земјоделство, трговија и услуги „Џемал и Беџет“ ДОО ул.1
с.Доленци, Битола за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.258, место викано Мирча, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 8231м2
запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани.
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 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.

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука на Акционерското друштво за производство на електрична енергија електрани на Северна Македонија АД ЕСМ во државна сопсвеност се пренесува правото на сопственост на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија, со
вкупна површина од 126.199м2, кое претставува:
- КП.бр.1/22 КО Лисец-вон град со површина од
50м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/28 КО Лисец-вон град со површина од
18м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/33 КО Лисец-вон град со површина од
19м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/803 КО Лисец-вон град со површина од
73.593м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/804 КО Лисец-вон град со површина од
11.158м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/805 КО Лисец-вон град со површина од

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6681/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

8869м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/806 КО Лисец-вон град со површина од
797м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/807 КО Лисец-вон град со површина од
3467м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/808 КО Лисец-вон град со површина од
12м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

3 февруари 2020
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- КП.бр.1/809 КО Лисец-вон град со површина од
21.567м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

- КП.бр.1/811 КО Лисец-вон град со површина од

МАКЕДОНИЈА

2.929м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/813 КО Лисец-вон град со површина од
13м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/815 КО Лисец-вон град со површина од
41м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/817 КО Лисец-вон град со површина од
771м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/818 КО Лисец-вон град со површина од
530м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.2276/4 КО Лисец-вон град со површина од
27м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.2276/5 КО Лисец-вон град со површина од

427.
Комисијата за хартии од вредност на РСМ врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013,

43/2014,

269м2, запишана во Имотен лист бр.159,
согласно проектот за инфраструкура за измена и
дополнување ПИ-линиска инфраструктурна градба за

192/2015,

Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија број
УП1 08-88 од 20.11.2019 година, дополнето на ден
18.12.2019 година и на ден 10.1.2020 година, на седницата одржана на ден 20.1.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ

- КП.бр.1/830 КО Лисец-вон град со површина од
- КП.бр.2276/6 КО Лисец-вон град со површина од

154/2015,

23/2016, 83/2018), постапувајќи по барањето на

1376м2, запишана во Имотен лист бр.1262,
468м2, запишана во Имотен лист бр.375 и

15/2015,

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на правното лице
Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија, преку своите поврзани лица Шпаркасе банка Македонија
АД Скопје и Охридска банка АД Скопје, да стекне индиректно квалификувано учество во Централен депози-

изградба на шестоседна жичара со паркинг простор и

тар за хартии од вредност АД Скопје, односно да се

пристапен пат и резервоар за вода со цевковод за рас-

стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ не над-

прскување на вештачки снег, КО Лисец, Општина Те-

минува 30% од вкупно издадените акции со право на

тово, со тех.бр.03-179/17 од февруари 2018 година из-

глас од Централен депозитар за хартии од вредност АД

работен од ДООЕЛ „НИМАЕР“ –Струга д.е Скопје, а

Скопје.

одобрен-заверен со Потврда за заверка бр.71-417/3 од
26.2.2018 година од Министерство за транспорт и

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
РСМ“.

врски, заради изградба на Е1 Комунална инфраструктура и Е2 Комунална супраструктура.
Член 2
Правото на сопственост на градежното земјиште од
член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Број УП1 08-88

Комисија за хартии од вредност

20 јануари 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Komisioni i letrave me vlerë i RMV-së në bazë të nenit
152-a, nenit 152-b dhe nenit 152-v nga Ligji për letra me
vlerë (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018), duke
vepruar ndaj kërkesës së Steiermarkische Bank und

Бр. 44-913/1

Претседател на Владата

Sparkassen AG, Austri numër PA1 08-88 të datës

28 јануари 2020 година
Скопје

на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

20.11.2019, plotësuar më datë 18.12.2019 dhe më datë
10.1.2020, në seancën e mbajtur më datë 20.1.2020 solli
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AKTVENDIM

Komisioni i letrave me vlerë i RMV-së në bazë të nenit
152-a, nenit 152-b dhe nenit 152-v nga Ligji për letra me

1. I JEPET PËLQIMI personit juridik Steiermarkische
Bank und Sparkassen AG, Austri, që përmes personave të
vet të ndërlidhur Shparkase banka Makedonija ShA Shkup
dhe Ohridska banka ShA Shkup, tërthorazi të merr në
zotërim pjesëmarrje të kualifikuar në Depozitarin qendror
për letra me vlerë ShA Shkup, respektivisht të merr në
zotërim aksione, shuma kumulative totale e të cilave nuk
mbikalon 30% të aksioneve të emetuara në total me të
drejtë vote të Depozitarit qendror për letra me vlerë ShA
Shkup.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën zyrtare të
RMV-së“.

vlerë (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018), duke
vepruar ndaj kërkesës së Steiermarkische Bank und
Sparkassen AG, Austri numër PA1 08-89 të datës
20.11.2019, plotësuar më datë 18.12.2019 dhe më datë
10.1.2020, në seancën e mbajtur më datë 20.1.2020 solli
AKTVENDIM
1. I JEPET PËLQIMI personit juridik Steiermarkische
Bank und Sparkassen AG, Austri, që përmes personave të

Numër PA1 08-88
20.1.2020
Shkup

Komisioni i letrave me vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetar,
Mr.Sc. Nora Aliti
__________

428.
Комисијата за хартии од вредност на РСМ врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018), постапувајќи по барањето на
Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија број
УП1 08-89 од 20.11.2019 година, дополнето на ден
18.12.2019 година и на ден 10.1.2020 година, на седницата одржана на ден 20.1.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ

vet të ndërlidhur Shparkase banka Makedonija ShA Shkup
dhe Ohridska banka ShA Shkup, tërthorazi të merr në
zotërim pjesëmarrje të kualifikuar në Bursën e Maqedonisë
ShA Shkup, respektivisht të merr në zotërim aksione,
shuma kumulative totale e të cilave nuk mbikalon 30% të
aksioneve të emetuara në total me të drejtë vote të Bursës
së Maqedonisë ShA Shkup.
2. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën zyrtare të
RMV-së”.
Numër PA1 08-89

Komisioni i letrave me vlerë i

20.1.2020

Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shkup

Kryetar,
Mr.Sc. Nora Aliti
__________

429.
Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184
точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на правното лице
Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија, преку своите поврзани лица Шпаркасе банка Македонија
АД Скопје и Охридска банка АД Скопје, да стекне индиректно квалификувано учество во Македонска Берза
АД Скопје, односно да се стекне со акции чиј вкупен
кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас од Македонска Берза АД
Скопје.
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
РСМ“.
Број УП1 08-89
20 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

весник на РСМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011,

13/2013,

188/2013,

43/2014,

15/2015,

154/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје
број 03-2004/1 од 30.12.2019 година, на седницата одржана на 20.1.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени
и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје број 02-1977/1
од 25.12.2019 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје.
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2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје

430.

до Комисијата за хартии од вредност на Република Се-

Врз основа на член 9, член 16 и член 19 од Законот

верна Македонија да достави пречистен текст на Тари-

за хартии од вредност („Службен весник на Република

фникот за висината на надоместоците на Македонска

Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010,

берза АД Скопје, во кој ќе бидат имплементирани из-

135/2011,

мените и дополнувањата на тарифните ставки предви-

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 година), Комиси-

дени со Одлуката број 02-1977/1 од 25.12.2019 година.

јата за хартии од вредност на Република Северна Маке-

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

13/2013,

188/2013,

43/2014,

15/2015,

донија постапувајќи по Барањето на ТТК Банка АД
Скопје за давање одобрение за измени на Проспектот
за издавање на долгорочни должнички хартии од вред-

Број УП1 08-94

Комисија за хартии од вредност

20 јануари 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,

ност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда,
на седницата одржана на ден 20.1.2020 година донесе

м-р Нора Алити, с.р.
__________

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОС-

Në bazë të nenit 88 paragrafi 1 pika v) dhe nenit 184
pika lj) nga Ligji për letra me vlerë (Gazeta zyrtare e
RMV-së nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 23/2016
dhe 83/2018), Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj kërkesës së
Bursës së Maqedonisë ShA Shkup numër 03-2004/1 të
datës 30.12.2019, në seancën e mbajtur më datë 20.1.2020,
solli

ПЕКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА – ВТОРА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ
1. На ТТК Банка АД Скопје се дава одобрение за
измени во точка 13.5. на Проспектот за издавање на
долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда, објавен на
ден 09.01.2020 година врз основа на Решението УП 1
Број 10-91 од 27.12.2019 година на Комисијата за хар-

AKTVENDIM
1. I JEPET PËLQIMI Vendimit për ndryshime dhe
plotësime të Tarifores për lartësinë e kompensimeve të

тии од вредност за давање одобрение за издавање на
долгорочни должнички хартии од вредност по пат на
јавна понуда – втора емисија на обврзници.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

Bursës së Maqedonisë ShA Shkup numër 02-1977/1 të

точка 1 на ова Решение е должен да ја извести јавноста

datës 25.12.2019, sjellur në seancën e Bordit të drejtorëve

за измените на Проспектот за издавање на долгорочни

të Bursës së Maqedonisë ShA Shkup.

должнички хартии од вредност (корпоративна обврз-

2. NGARKOHET Bursa e Maqedonisë ShA Shkup që

ница) по пат на јавна понуда на македонски јазик и не-

deri te Komisoini i letrave me vlerë i Republikës së

говото кирилско писмо во еден од дневните весници

Maqedonisë së Veriut të dorëzojë tekst të konsoliduar të

што излегуваат на територијата на Република Северна

Tarifores për lartësinë e kompensimeve të Bursës së

Македонија, како и да ги објави измените на Проспек-

Maqedonisë ShA Shkup, në të cilin do të implementohen

тот на веб страницата на Македонска берза АД Скопје,

ndryshimet dhe plotësimet e artikujve tarifor të paraparë

во рок од три работни дена од денот на приемот на ова

me Vendimin numër 02-1977/1 të datës 25.12.2019.

Решение.

3. Ky Aktvendim do të botohet në Gazetën zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да отпочне со постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност

Numër PA1 08-94

Komisioni i letrave me vlerë i

по истекот на 14 календарски дена од објавувањето на

20.1.2020

Republikës së Maqedonisë së Veriut

измените на Проспектот за издавање на долгорочни

Shkup

Kryetar,

должнички хартии од вредност (корпоративна обврз-

Mr.Sc. Nora Aliti

ница) по пат на јавна понуда.
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4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
УП1 број 10-2
20 јануари 2020 година

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e
këtij Aktvendimi ka për obligim që të fillojë me
procedurën për regjistrimin dhe pagesën e letrave me vlerë
pas skadimit të 14 ditëve kalendarike nga publikimi i
ndryshimeve të Prospektit për emetimin e letrave me vlerë
afatgjate të borxhit (obligacion korporativ) me anë të një
oferte publilke.
4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Në bazë të nenit 9, nenit 16 dhe nenit 19 të Ligjit për
letra me vlerë (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë
nr.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010,

135/2011,

13/2013,

154/2015,

188/2013,

43/2014,

15/2015,

192/2015, 23/2016 dhe 83/2018), duke vepruar ndaj
Kërkesës së TTK Banka ShA Shkup për dhënie të
miratimit për ndryshime të Prospektit për emetimin e
letrave me vlerë afatgjate të borxhit (obligacion korporativ)
me anë të një oferte publike, Komisioni i letrave me vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur
më datë 20.1.2020 solli
A K T V E N D I M
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT PËR NDRYSHIME
TË PROSPEKTIT PËR EMETIMIN E LETRAVE ME
VLERË AFATGJATE TË BORXHIT ME ANË TË
NJË OFERTE PUBLIKE – EMETIM I DYTË I
OBLIGACIONEVE
1. I jepet miratim TTK Banka ShA Shkup për
ndryshime në pikën 13.5 të Prospektit për emetimin e
letrave me vlerë afatgjate të borxhit (obligacion korporativ)
me anë të një oferte publike, të publikuar më datë 9.1.2020
në bazë të Aktvendimit PA 1 Numër 10-91 të datës
27.12.2019 të Komisionit për letra me vlerë për dhënien e

PA 1 Numër 10-2
20.1.2020
Shkup

Komisioni i letrave me vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetar,
Mr.Sc. Nora Aliti

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
431.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ
ставови (2) и (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“
бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016,
83/2018, 198/2018) и („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/2019), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 29.1.2020 година донесе
ТАРИФНИK
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ
НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА

miratimit për emetimin e letrave me vlerë afatgjate të
borxhit me anë të një oferte publike – emetim i dytë i
obligacioneve.
2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e
këtij Aktvendimi ka për obligim që të njoftojë publikun për
ndryshimet e Prospektit për emetim të letrave me vlerë
afatgjate të borxhit (obligacion korporativ) me anë të një
oferte publike në gjuhën maqedonishte dhe alfabetin e saj
cirilik në një nga gazetat ditore që dalin në territorin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe t’i publikojë
ndryshimet e Prospektit në faqen e internetit të Bursës së
Maqedonisë ShA Shkup brenda tre ditëve nga dita e
pranimit të këtij Aktvendimi.

Член 1
Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за
супервизија на осигурувањето и роковите за уплата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
147/09, 149/09, 154/09, 20/2012, 130/2013, 1/2015,
22/2016 и 16/2017 година), во членот 2 по третата алинеја се додава нова алинеја која гласи:
“- банка е правно лице дефинирано во Законот за
банките, кое врши работи на застапување во осигурување во согласност со Законот за супервизија на осигурување.“
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Член 2
Во членот 3, во Табелата, тарифен број 1.9 се
брише.
Во тарифните броеви 1.10, 1.11 и 1.12 кои стануваат
тарифни броеви 1.9, 1.10 и 1.11, во колоната: “Вид на
услуга/надоместок” зборот: “претходна” се брише.
Во тарифиниот број 1.13 кој станува тарифен број
1.12 во колоната: “Вид на услуга/надоместок” зборовите: “Издавање на претходна согласност за измена на
назив и седиште” се заменуваат со зборовите: ” Издавање на согласност за измена на назив”.
По тарифниот број 1.12 се додава нов тарифен број
1.13 при што во колоната: “Тарифен број” се додава
бројот: “1.13”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок” се додаваат зборовите: ” Издавање на согласност
за измена на седиште” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “6.000,00”.
Tарифниот број 1.14 се брише.
Во тарифниот број 1.15 кој станува тарифен број
1.14 во колоната: “Износ на надоместок (во денари)”
зборовите: “без надоместок” се заменуваат со бројот:
“6.000,00”.
Tарифниот број 1.16 се брише.
Тарифниот број 1.17 станува тарифен број 1.15.
По тарифниот број 2.2 се додава нов тарифен број
2.3 при што во колоната: “Тарифен број” се додава
бројот: “2.3”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок”
се додаваат зборовите: ”Издавање дозвола за основање
на филијала на странско осигурително брокерско
друштво” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “30.000,00” .
По тарифниот број 3.4 се додава нов тарифен број
3.5 при што во колоната: “Тарифен број” се додава
бројот: “3.5”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок”
се додаваат зборовите: ” Издавање дозвола за основање
на филијала на странско друштво за застапување во
осигурување” а во колоната: “Износ на надоместок (во
денари)” се додава бројот: “15.000,00” .
По тарифниот број 4.2 се додава нов тарифен број
4.3 при што во колоната: “Тарифен број” се додава
бројот: “4.3”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок”
се додаваат зборовите: ” Промена на лиценца за застапник во осигурување” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “3.000,00”.
Тарифните броеви 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 и 4.9 стануваат тарифни броеви 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10.
Член 3

“(4) Друштвата за осигурување, осигурителните
брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурување и банките кои за првпат, по добивање дозвола од Агенцијата, се регистрираат во регистрите на
друштва за осигурување, осигурително брокерски
друштва, друштвата за застапување во осигурување и
банки кои вршат работи на застапување во осигурување што ги води Агенцијата, до добивање на податоци
за основот за утврдување на висината на годишниот
надоместок за спроведување супервизија согласно став
(3) од овој член, плаќаат квартален паушален износ на
надоместок во износ од:
1) 50.000,00 денари за друштвата за осигурување;
2) 20.000,00 денари за осигурителните брокерски
друштва;
3) 15.000,00 денари за друштвата за застапување во
осигурување;
4) 20.000,00 денари за банките кои вршат работи на
застапување во осигурување.
(5) Износот на надоместок од ставот (4) на овој член,
доспева за плаќање на 15ти во првиот месец по истек на
кварталот во кој друштвото за осигурување, осигурителното брокерско друштва, друштвото за застапување во
осигурување односно банката започнало со вршење работи на осигурување, осигурително брокерски работи односно работи на застапување во осигурување и истиот се
плаќа за секој квартал до добивање на податоци за основот за утврдување на висината на годишниот надоместок
согласно став (3) од овој член.
(6) Во случај на престанок или одземање на дозволата за вршење работи на осигурување, дозволата за
вршење работи на застапување во оигурување односно
осигурително брокерски работи како и во случај на
повлекување на согласноста за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка, годишниот надоместок од став (2) на овој член, друштвата за
осигурување, осигурително брокерските друштва,
друштвата за застапување во осигурување и банките го
уплаќаат заклучно со кварталот во кој е донесено решение за престанок односно одземање на дозволата односно решение за повлекување на согласноста од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. “
(7) Уплатените надоместоци од став (1) на овој
член не подлежат на враќање во случај на откажување
од поднесеното барање за добивање лиценца, дозвола
односно согласност како и во случај на отфрлање или
одбивање на поднесеното барање кое било основ за
нивно плаќање.”
Ставот (4) станува став (8).

Членот 3-а се брише.
Член 4
Во членот 4 во ставот (1) зборовите: “од 1.2 до 1.14,
1.17, 2.2, 3.3, 3.4 и од 4.1 до 4.9” се заменуваат со зборовите: “од 1.2 до 1.15, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5 и од 4.1 до
4.10”.
По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5),
(6) и (7) кои гласат:

Член 5
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-116/6
29 јануари 2020 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 23

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
432.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
УКРАИНА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Виница/Vinnitsya во Украина.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
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5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч
само доколку месото од овие видови било подложено на
еден од специфичните третмани B, C или D дадени во
Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-272/1
23 јануари 2020 година
Скопје

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

__________
433.
Врз основа на член 120-д став (13) од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18)
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство
донесе
*1

( ) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАTA НА БАРАЊЕТО
ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ВО ЛИСТАТА
НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР И ВИСИНАТА
НА НАДОМЕСТОК ЗА РАБОТА НА УЧЕСНИЦИТЕ
ВО НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за вклучување на експерти во
листата на Националната платформа, поблиските
критериуми за избор и висината на надоместокот за
работа на учесниците во Националната платформа.
Член 2
Барањето за вклучување на експерти во листата
на националната платформа се поднесува на образец
во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето за вклучување
на експерти во Националната платформа се дадени во
Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Поблиски критериуми за избор на експертите за работа во Националната платформа во одделни области се:
- Да имаат најмалку осумгодишно работно искуство,
- Да се истакнати работници во струката,
- Да имаат објавени научни трудови од областа
за која се повикани, како и да има објавено најмалку
два научни трудови како прв автор и најмалку два труда како втор автор од областите наведени во Панелите и тоа:
1. Панел за здравствена заштита и благосостојба на
животните;
2. Панел за биолошки опасности;
3. Панел за контаминенти во синџирот на храната;
4. Панел за диететски производи, исхрана и алергии;
5. Панел за адитиви и ароми;
6. Панел за средства за заштита на растенијата и
нивни резидуи;
7. Панел за здравје на растенијата;
8. Панел за адитиви и производи или состојки употребени во храната за животни;
9. Панел за материјали во контакт со храната,
ензими, додатоци во производство и ензими и технолошки помагала и
10. Панел за генетски модифицирани организми.
Член 4
Надоместокот на учесниците во Националната платформа се одредува врз основа на присуство на одржаните состаноци на Националната платформа како и
времето за изработка на стручните експертизи кое е
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потребно за креирање на експертиза во зависност од
сложеноста на определувањето и научното утврдување
на посочениот ризик.
Надоместокот на членовите на Националната платформа за присуство по одржан состанок изнесува
2000,00 денари, а ќе се верификува со записник и список на присутни членови на состанокот на експертите
на Националната платформа.
Надоместокот за изработка на стручни експертизи
потребни за проценка на определен ризик, се определува врз основа на времето потребно за изработка на
стручната експертиза од доставувањето на предлог
проекти за спроведување на научно истражување до
конечно доставување на стручната експертиза до Националниот совет за безбедност на храна и храна за
животни. Надоместокот за изработка на стручни експертизи потребни за проценка на определен ризик се
определува на следниот начин:
1. Ако експертизата трае од најмалку еден месец до
три месеци надоместокот ќе биде 100 000, 00 денари
2. Ако експертизата трае од најмалку три месеци
до шест месеци надоместокот ќе биде 200,000,00 денари, и
3. Ако експертизата трае од најмалку шест месеци
до дванаесет месеци надоместокот ќе биде 300 000,00
денари.
Секоја експертиза треба да е изготвена од најмалку
тројца експерти од различити области кои ќе бидат
вклучени во проектот. Експертизата треба да биде осмислена со проект во кој треба да биде однапред предвиден вкупен број на лабораториски анализи потребен
за утврдување на ризикот и анализа на ефектите врз
здравјето на луѓето од испитуваниот ризик. Во рамките на проектот ќе биде утврден и бројот на состаноци
на експертите. Експертизата треба да биде во форма на
научен труд со изготвен апстракт, содржина на експертизата базирана врз основа на статистички обработени
податоци од извршените лабораториски анализи, анализи врз ефектите врз здравјето на луѓето со направена
проценка на ризикот и заклучок. Во експертизата треба
да бидат опишани и методите кои се користат во истражувањето. Експертизата треба да содржи и предлог
мерки за надминување на утврдениот ризик и намалување на негативните ефекти врз здравјето на луѓето.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна
Македонија.
Бр. 02-3224/5
2 декември 2019 година
Скопје

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

Стр. 14 - Бр. 23
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
434.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 од Правилникот за повластени производители
коишто користат повластена тарифа („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП
ДОО Скопје УП1 бр. 08-5/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 30 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21“, со
инсталирана моќност од 504 kW и со локација на КП
бр 762/3 КО Самоков, oпштина Македонски Брод.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А,
Скопје-Кисела Вода,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-223,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр 762/3 КО Самоков, oпштина Македонски Брод,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 504
kW (една генераторска единица со моќност од 504 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.174.190 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21“, УП1 бр. 08-41/16 од 14 јули 2016
година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:
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Блок

I
II
III
IV
V

Kоличинa на испорачана електрична
енергија по блокови (kWh)
≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена тарифа за испорачаната
електрична
енергија
по
блокови
(€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија ја доставува
оваа одлука 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.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и 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. 08-5/20
30 јануари 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
435.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 од Правилникот за повластени производители
коишто користат повластена тарифа („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП
ДОО Скопје УП1 бр. 08-7/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 30 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, со седиште на
ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му
се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, со инсталирана
моќност од 504 kW и со локација на КП бр. 560/2 КО
Самоков, oпштина Македонски Брод.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
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- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО, со
седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-216,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 560/2 КО Самоков, oпштина Македонски Брод,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 504
kW (една генераторска единица со моќност од 504 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.471.051 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Ковачка
со реф. бр. 22“, УП1 бр. 08-42/16 од 14 јули 2016 година, односно се одобрува користење на повластените
тарифи за одделните блокови, според следната табела:
Блок

I
II
III
IV
V

Kоличинa на испорачана електрична
енергија по блокови (kWh)
≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена тарифа за испорачаната
електрична
енергија
по
блокови
(€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

-период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија ја доставува
оваа одлука 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.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и 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. 08-7/20
30 јануари 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
436.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 од Правилникот за повластени производители

коишто користат повластена тарифа („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП
ДОО Скопје УП1 бр. 08-9/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 30 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23“, со
инсталирана моќност од 990 kW и со локација на КП
бр 762/3 КО Самоков, oпштина Македонски Брод.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А,
Скопје-Кисела Вода,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-217,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр 762/5 КО Самоков, oпштина Македонски Брод,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 990
kW (една генераторска единица со моќност од 990 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.643.135 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23“, УП1 бр. 08-43/16 од 14 јули 2016
година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:
Блок

I
II
III
IV
V

Kоличинa на испорачана електрична
енергија по блокови (kWh)
≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена тарифа за испорачаната
електрична
енергија
по
блокови
(€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
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3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија ја доставува
оваа одлука 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.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и 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. 08-9/20
30 јануари 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
437.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник
на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на
РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид
Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“
бр.108/2019, 143/2019, 225/2019 и 275/2019), Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“
бр.98/2019, 124/2019 и 275/2019), Законот за животната
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18)
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...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
Дизел
гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

66,00 (денари/литар)
68,50 (денари/литар)
58,00 (денари/литар)
47,50 (денари/литар)
34,922 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени 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 склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

26,981 (денари/литар)
28,756 (денари/литар)
27,448 (денари/литар)
27,120 (денари/литар)
27,705 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за
трошоци за работење преку склад и трговска маржа,
кој за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,539 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,600 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,504 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,724 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
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- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС
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0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 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:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

21,692 (денари/литар)
21,975 (денари/литар)
15,121 (денари/литар)
6,320 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.2.2020 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-306/1
3 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

438.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 од Правилникот за повластени производители
коишто користат повластена тарифа („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ
ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје УП1 бр. 08-4/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 30 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се издава решение за стекнување на статус
на повластен производител за хидроелектроцентралата
„МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21”, со инсталирана
моќност од 504 kW и со локација на КП бр. 762/3 КО
Самоков, oпштина Македонски Брод.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А,
Скопје-Кисела Вода,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-223,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21”,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 762/3 КО Самоков, oпштина Македонски Брод,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 504
kW (една генераторска единица со моќност од 504 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.174.190 kWh,
- датум на престанок на важење на ова решение: 6
февруари 2040 година.
3. 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.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и 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. 08-4/20
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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439.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи
по барањето за донесување на решение за стекнување на
статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП
ДОО Скопје УП1 бр. 08-6/20 од 20 јануари 2020 година,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана на
30 јануари 2020 година, донесе

440.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи
по барањето за донесување на решение за стекнување на
статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП
ДОО Скопје УП1 бр. 08-8/20 од 20 јануари 2020 година,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана на
30 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се издава решение за стекнување на статус
на повластен производител за хидроелектроцентралата
„МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, со инсталирана моќност од 504 kW и со локација КП бр 560/2 КО Самоков,
oпштина Македонски Брод.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А,
Скопје-Кисела Вода,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-216,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр 560/2 КО Самоков, oпштина Македонски Брод,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 504
kW (една генераторска единица со моќност од 504 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.471.051 kWh,
- датум на престанок на важење на ова решение: 6
февруари 2040 година.
3. 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.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и 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.

1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се издава решение за стекнување на статус
на повластен производител за хидроелектроцентралата
„МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23”, со инсталирана
моќност од 990 kW и со локација на КП бр. 762/5 КО
Самоков, oпштина Македонски Брод.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А,
Скопје-Кисела Вода,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-217,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23”,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр 762/5 КО Самоков, oпштина Македонски Брод,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 990
kW (една генераторска единица со моќност од 990 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.643.135 kWh,
- датум на престанок на важење на ова решение: 6
февруари 2040 година.
3. 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.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и 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. 08-6/20
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-8/20
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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