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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2993.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и
53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.2/16, 27/16, 50/16, 68/16, 99/16 и 112/16) во членот 2
ставот (2) по подмерката 1.18. се додава нова подмерка
1.19. која гласи:

1.19.

Директни
плаќања за
произведена и предадена оризова арпа од
реколта
2015 година
во регистрирани откупни претпријатија

- Корисници на оваа подмерка се
земјоделски стопанства кои имаат
остварено производство од оризова арпа од реколта 2015 година а
ќе го предадат во регистрирани
откупни претпријатија за откуп
во период од 1 јули до 31 јули
2016 година и кои имале стекнато
статус на корисници од подмерката 1.1. согласно Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година.
- При пресметка на директните
плаќања се земаат во предвид само количините кои не надминуваат 5,5 тони по хектар.
- Висината на директните плаќања изнесува 5,00 ден/кг за пријавени производни капацитети со
ориз до 2 хектари, 4,00 ден/кг за
пријавени производни капацитети со ориз од 2,0001 хектари до
10 хектари и 3,00 ден/кг за пријавени производни капацитети со
ориз над 10 хектари.

Член 2
По точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:
„6.За подмерката 1.19. од член 2 став (2) од оваа
уредба крајниот рок за поднесување на барања е 31 август 2016 година.“ .
Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5062/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2994.
Врз основа на член 27-д ставови 1 и 2 од Законот за
угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12,
164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16,
53/16 и 71/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА
СМЕСТУВАЊЕ, НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА
НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ
Член 1
Со оваа oдлука се определува висината на трошоците за категоризација на угостителските објекти за
сместување, надоместокот на членовите на Комисијата
за категоризација на угостителските објекти и надоместокот на членовите на Комисијата за надзор над работата на Комисијата за категоризација на угостителските објекти.
Член 2
Трошоците за категоризација на угостителските објекти за сместување се надоместуваат за користење
патничко моторно возило.
Трошоците за категоризација на угостителските објекти за сместување подносителот на барањето за категоризација ги плаќа однапред, на сметка на Буџетот на
Република Македонија и тоа за:
- Градот Скопје и населените места во околината на
градот - 500 денари;
- градовите и населените места кои се оддалечени
од градот Скопје до 100 км - 1000 денари и
- за градовите и населените места кои се оддалечени од градот Скопје над 100 км - 2000 денари.
Член 3
Надоместокот за членовите на Комисијата за категоризација на угостителските објекти, за извршена категоризација, се пресметуваат во висина од:
- 400,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија
од една ѕвезда;
- 800,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија
од две ѕвезди;
- 1000,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија
од три ѕвезди;
- 1200,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија
од четири ѕвезди и
- 1500,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија
од пет ѕвезди.
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Член 4
Надоместокот за членовите на Комисијата за надзор над работата на Комисијата за категоризација на
угостителските објекти, за извршениот надзор, се
пресметуваат во висина од 1000,00 денари за секој член
на Комисијата за надзор, за секој извршен надзор над
работата на Комисијата за категоризација.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН
ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ
ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

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

Член 1
Се дава согласност на Акционерското друштво за
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, да го
оттуѓи градежното земјиште од ГП 3.1, на кое е изграден станбено-деловен објект на булевар „Трета Македонска Бригада“, кое претставува:
- КП бр. 1768/19 со површина од 4104 м2 Кисела
Вода 2, на бул„Трета Македонска Бригада“, евидентирано во Имотен лист бр. 106094, КО Кисела Вода 2.

Бр. 42-2964/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2995.
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ДОГРАДБА НА МАЛА
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ГЛАЖЊА“
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција, санација и доградба на мала хидроелектрична централа „Глажња“, со бр. 0202-2071 од
15.6.2016 година, донесена од Одборот на директори
на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост, Скопје, на
седницата, одржана на 15.6.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-2988/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2996.
Врз основа на член 87 став 6 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
24.6.2016 година донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4022/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2997.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари на ул.„Љубо Божиновски" бр.82 на
КП бр.1618/1 на КО Тетово 1 и тоа:
- број на зграда 4, намена на зграда и друг објект
А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда1,
намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 40 м2 и
- број на зграда 4, намена на зграда и друг објект
А1-3, влез 1, кат 1, стан 1, намена на посебен дел од
зграда СТ, со внатрешна површина од 42 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4378/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2998.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
24.6.2016 година, донесе

3000.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
24.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА HA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ" - СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО HA ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" - СКОПЈЕ ЗА
2015 ГОДИНА

1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје за 2015 година, бр. 02-912/1-2 од 25.2.2016 година, усвоена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.2.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ Скопје за 2015 година, бр. 02-2353/2 од 20.5.2016 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 20.5.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4480/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2999.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија " бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
24.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕТО HA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ" - СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски
железници" - Скопје за 2015 година, бр. 02-912/1-3 од
25.2.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.2.2016
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-4480/2
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр. 42-4480/3
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3001.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Шаип Јусуф“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3002.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Никола Карев“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3003.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3004.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГСГ „Зеф Љуш Марку“.
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/4
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3005.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

3006.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГСГ „Орце Николов“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГСГ „Јосип Броз Тито“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/5
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр. 42-4720/6
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3007.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Кочо Рацин“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/7
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3008.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Бр. 42-4720/8
21 јуни 2016 година
Скопје

3009.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Браќа Миладиновци“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/9
21 јуни 2016 година
Скопје

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Панче Арсовски“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3010.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Георги Димитров“.

Бр. 42-4720/11
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.

3012.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 42-4720/10
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3011.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/12
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

30 јуни 2016
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3013.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СЕПУГС „Арсени Јовков“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/13
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Цветан Димов“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/14
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3015.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

3014.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Лазар Танев“.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.

Стр. 12 - Бр. 121

30 јуни 2016

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/15
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3016.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СГГУГС „Здравко Цветковски“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Марија Кири Склодовска“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/16
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3017.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

Бр. 42-4720/17
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3018.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „8-ми Септември“.
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/18
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3020.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

3019.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Димитар Влахов“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Владо Тасевски“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/19
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр. 42-4720/20
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3021.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СЕТУГС „Михајло Пупин“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4720/21
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3022.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Бр. 42-4720/22
21 јуни 2016 година
Скопје

3023.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДМБУЦ
„ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ - ЛУЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ДМБУЦ „Илија Николовски - ЛУЈ“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДМБУЦ „Илија Николовски ЛУЈ“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на АСУЦ „Боро Петрушевски“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлукa.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3024.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДСУПУ
„ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДУФК „Методи Митевски
Брицо” Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ДСУПУ „Лазар Личеноски“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДСУПУ „Лазар Личеноски“
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3025.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДУФК
„МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО” СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3026.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЦОР
„ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ЦОР „Партенија Зографски“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЦОР „Партенија Зографски“
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ДУФК „Методија
Митевски Брицо” Скопје.

Бр. 42-4735/4
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3027.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДУРДМОВ
„ДИМИТАР ВЛАХОВ” СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ДУРДМОВ „Димитар Влахов” Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДУРДМОВ „Димитар Влахов”
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/5
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ЦСО „Св.Наум
Охридски" Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЦСО „Св.Наум Охридски"
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/6
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3029.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДМУ „ТОДОР
СКАЛОВСКИ –ТЕТОЕЦ“ ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

3028.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.6..2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЦСО „СВ.
НАУМ ОХРИДСКИ" СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ДМУ „Тодор Скаловски –Тетоец“ Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДМУ „Тодор Скаловски –Тетоец“
Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлукa.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/7
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3030.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДМУЦ „СЕРГЕЈ
МИХАЈЛОВ" ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДРЖАВНО
МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ – БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Државно музичко
училиште - Битола.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државното музичко училиште Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ДМУЦ „Сергеј Михајлов" Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДМУЦ „Сергеј Михајлов" Штип,
со кој се уредуваат правата и обврските за движната
ствар од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/8
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3031.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

Бр. 42-4735/9
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3032.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДСУ „ИСКРА“
- ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Стр. 18 - Бр. 121

30 јуни 2016

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ДСУ „Искра“ Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДСУ „Искра“ - Штип, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/10
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3033.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДСУ
„СПОРТСКА АКАДЕМИЈА“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ДСУ „Спортска академија“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДСУ „Спортска академија“
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлукa.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4735/11
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3034.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), а во
врска со член 68 од Законот за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји – членки („Службен весник на Република Македонија“
бр.28/01), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ОЗНАКА НА ПРОПИСИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО ЗАКОНИТЕ
СО КОИ СЕ ВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ СО ПРАВОТО
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се востановува ознака на прописите
на Европската унија во законите со кои се врши усогласување со правото на Европската унија, заради исполнување на обврските на Република Македонија кои
произлегуваат од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји–членки, како и се утврдува начинот на нејзината употреба.
Член 2
Законите со кои се врши усогласување со прописите на Европската унија, се означуваат со (*) како фуснота која се става на крајот на насловот, а во текстот на
фуснотата се наведува појаснување кое содржи назив и
CELEX број на прописот односно прописите на Европската унија со кои се усогласува законот, и тоа: „Со
овој закон се врши усогласување со прописот/прописите на Европската унија (наслов), број (CELEX број)“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4847/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 19

3035.
Врз основа на член 41 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15) и член 150-г став (1) од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14,
188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
24.6.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација,
односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни
здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/16), во делот „1. ВОВЕД“, во точката „V. КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ“, во став 4, по третата табела, се додаваат две нови табели, кои гласат:
„
Специјализација по акушерство и гинекологија за матични лекари

Стр. 20 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 21

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”
Бр. 42-5053/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 22 - Бр. 121

30 јуни 2016

3036.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и
рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,
177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15,
213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11,
6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15 и 39/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16 и 112/16) во делот II во табелата по подмерка 1.18 се додаваат
нова подмерка 1.19. која гласи:

II
Во делотXV, во табелата, по редот 6 се додава нов ред 7 кој гласи:

III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5061/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3037.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и
23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УВИД
ВО ДАНОЧНИ АКТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за увид во даночни акти.
Член 2
Барањето за увид во даночни акти се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4189/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 25

3038.
Врз основа на член 6-а став (5) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗЗЕМАЊЕ
НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за изземање на службено лице.
Член 2
Барањето за изземање на службено лице се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4190/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 26 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 121

30 јуни 2016

3039.
Врз основа на член 28 став (2) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ
ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАТЕН ДАНОК
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за враќање на повеќе
или погрешно наплатен данок.
Член 2
Барањето за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок се поднесува на образец на хартија во бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4191/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 31

3040.
Врз основа на член 74 став (5) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ
НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава.
Член 2
Барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4192/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 32 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 121

30 јуни 2016

3041.
Врз основа на член 75 став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ
ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за враќање во поранешна состојба.
Член 2
Барањето за враќање во поранешна состојба се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и
дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4193/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 37

3042.
Врз основа на член 61 став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА СТРУЧНО ЛИЦЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за изземање на стручно
лице.
Член 2
Барањето за изземање на стручно лице се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4194/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 38 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 121

30 јуни 2016

3043.
Врз основа на член 105 став (5) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ОБВРЗУВАЧКА СОГЛАСНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на обврзувачка согласност.
Член 2
Барањето за добивање на обврзувачка согласност се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4195/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 43

3044.
Врз основа на член 111-а став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОСПЕАНОСТА НА ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОК КОГА ПОСТОЈАТ СЕРИОЗНИ СОМНЕВАЊА ВО ПРАВИЛНОСТА НА ДАНОЧНОТО РЕШЕНИЕ ИЛИ КОГА ДОСПЕАНОСТА ЗА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК
БИ ПРЕТСТАВУВАЛА НАРУШУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОСТОЕЊЕ ПОРАДИ ОБЈЕКТИВНИ
ОКОЛНОСТИ КОИ НАСТАНАЛЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕД ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или
кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставување на барањето.
Член 2
Барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во
правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставување на барањето се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4196/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 44 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 121

30 јуни 2016

3045.
Врз основа на член 111-б став (6) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДЛАГАЊЕ
НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за одлагање на плаќање
на даночен долг.
Член 2
Барањето за одлагање на плаќање на даночен долг се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и
дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4197/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 49

3046.
Врз основа на член 111-г став (4) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА
НА БРОЈОТ НА ПРЕОСТАНАТИ РАТИ КАЈ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ
НА ДАНОЧЕН ДОЛГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот на
преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг.
Член 2
Барањето за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг се поднесува
на образец на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и
дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4198/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 50 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 121

30 јуни 2016

3047.
Врз основа на член 111-е став (3) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАМЕНА НА
ГАРАНЦИЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг.
Член 2
Барањето за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг се поднесува на образец
на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4199/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 55

3048.
Врз основа на член 134 став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА БРИШЕЊЕ
НА ЗАЛОГ ВОСПОСТАВЕН ВО ПОСТАПКА НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за бришење на залог
воспоставен во постапка на присилна наплата.
Член 2
Барањето за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата се поднесува на образец на
хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-4200/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 56 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 121

30 јуни 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
3049.
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на
тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија” бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12,
53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2016 година,
за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)
Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 121

30 јуни 2016

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 121

Бр. 11-3957/3
29 јуни 2016 година
Скопје

30 јуни 2016

Миистер за економија,
Дритон Кучи, с.р.

30 јуни 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3050.
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за тутун и
тутунски производи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13,
99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВА ОТКУПУВАЧОТ НА ТУТУН ЗА
УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА
ТУТУН
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун
за упис во регистарот на откупувачи на тутун.
Член 2
Откупувачот на тутун треба да располага со соодветни простории за откуп, сместување, чување и индустриска обработка на тутун, како и соодветен простор за сместување на обработениот тутун.
Просторијата за откуп во местото каде се врши откуп на тутун треба да биде осветлена со природна
дневна или вештачка светлина (со неонско или диодно
осветлување), да биде со површина од најмалку 50 m²
за една вага, обезбедена со електрична енергија и интернет конекција. За секоја вага во откупното место
треба да се обезбеди монитор од 22 in или монитор од
17-22 in на допир монтиран на вагата, заради визуелизација при внесување на јавно искажаните податоци
при процена на балата или картонската кутија, кој е поставен во видното поле на производителот и/или застапникот.
Просторијата за сместување, чување и индустриска
обработка на тутун треба да биде со површина од најмалку 800 m² и со висина над 2,5 m за прием и сместување на најмалку 100 тони тутун. Просторијата треба
да е чиста, сува, да има услови за проветрување, односно прозорци со капаци или опрема за регулирање на
температурата, влагата и светлината, како и да биде
обезбедена со соодветни сталажи на повеќе катови или
палети кои се мобилни и може да се редат на различен
начин.
Просторијата за индустриска обработка треба да
биде опремена со опрема за кондиционирање (комора
или проточен канал за кондиционирање), линија за
пуштање, опрема за разлистување, обеспесочување и
обеспрашување, ленти за сортирање, харманерки (силоси), тонга машина – преса и/или преса за пакување
во картонски кутии, опрема за ферментирање и стабилизирање на готовиот производ (ферм-комора и/или
софтдраинг- ридраинг систем) и физичко - технолошка
лабораторија.
Просторијата за сместување на обработениот тутун
треба да биде со површина од најмалку 500 m² за сместување на 100 тони обработен тутун и истата да биде
чиста, сува, да има услови за проветрување, односно
прозорци со капаци или опрема за регулирање на температурата, влагата и светлината, како и да биде обезбедена со соодветни сталажи на повеќе катови или палети
кои се мобилни и може да се редат на различен начин.

Бр. 121 - Стр. 63

Член 3
Откупувачот на тутун треба да располага со соодветна и калибрирана опрема за откуп и индустриска
обработка на тутун и тоа:
а) верифицирани ваги за мерење на масата на тутунот при откупот согласно прописите од областа на метрологијата;
б) инструменти за утврдување на апсолутната влага
кои се состојат од инструмент за мерење на влагата на
тутунот, кој е на принцип на електричен отпор или апарат кој работи на НИР принципот (блиска инфрацрвена
рефлексија) со точност на отстапување од 1-2% во споредба со стандардната лабораториска метода;
в) комплет од метални сита за определување на песокот во тутунот кој се состои од горен капак, горно
сито, кое се става на долното сито и долен капак. Ситата се ставаат на долниот капак-дно, во кое се собираат песокот и правот. Горното и долното сито треба да
се изработени од жичана плетка со квадратчиња кои се
со страни од 3,15 mm за горното сито и 1 mm за долното сито која е фабрички атестирана од производителот
на жичаната плетка, со потврда дека отворите на квадратчињата се со наведените димензии и
г) верифицирана вага со точност од 0,1 g за мерење
на песокот во тутунот во секој откупен пункт.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за поблиските услови
кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за
упис во Регистарот на откупувачи на тутун и потребната документација („Службен весник на Република Македонија" бр. 57/15 и 183/15).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија“.
Бр.14-4070/5
20 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3051.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16,
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и
член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и
78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво
за производство, градежништво, трговија и услуги
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 28.06.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со
седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се
издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“ со реф. бр. 321.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Берово.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и
33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во
сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1
на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект
се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-15/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, градежништво, трговија
и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 273.01.1/16
4. Број на деловниот субјект – 6973434
5. Единствен даночен број – 4080014545970
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“
со реф. бр. 321 во општина Берово.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
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- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
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17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
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18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Клепалска со реф. бр.321;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 172,2 kW,
- Номинален проток: 0,307m3/s,
- Номинален нето пад: 64,23 m,
- Номинална брзина: 600 min -1
5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 220 kVA,
- Моќнoст активна: 176 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 600 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,8

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.

Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ
КЛЕПАЛСКА, реф. бр. 321

6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 250 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV
3052.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16,
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и
член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и
78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво
за производство, градежништво, трговија и услуги
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 28.6.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со
седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се
издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“ со реф. бр. 322.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Берово.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и
33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во
сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1
на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект
се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-16/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, градежништво, трговија
и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 274.01.1/16
4. Број на деловниот субјект – 6973434
5. Единствен даночен број – 4080014545970
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“
со реф. бр. 322 во општина Берово.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
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- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
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8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
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23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ
КЛЕПАЛСКА, реф. бр. 322
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Клепалска со реф. бр.322;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност
за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 257,1 kW,
- Номинален проток: 0,43m3/s,
- Номинален нето пад: 68,48 m,
- Номинална брзина: 600 min -1
5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 330 kVA,
- Моќнoст активна: 297 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 600 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,9
6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 250 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV
__________
3053.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16,
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и
член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и
78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво
за производство, градежништво, трговија и услуги
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 28.06.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со
седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се
издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Брегалница“ со реф. бр. 329.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Пехчево.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и
33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во
сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1
на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект
се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-17/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, градежништво, трговија
и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 272.01.1/16
4. Број на деловниот субјект – 6973434
5. Единствен даночен број – 4080014545970
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Брегалница“ со реф. бр. 329 во општина Пехчево.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
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- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
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17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
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18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Брегалница со реф. бр.329;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 688,2 kW,
- Номинален проток: 0,919 m3/s,
- Номинален нето пад: 84,82 m,
- Номинална брзина: 500 min -1
5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 900 kVA,
- Моќнoст активна: 720 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 500 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,8

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.

Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ
БРЕГАЛНИЦА, реф. бр. 329

6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 1000 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV
__________
3054.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16,
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и
член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11,
78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво
за изградба и оперирање со централи НОРД ЕНЕРГИ
ГРОУП ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, за издавање
на лиценца за производство на електрична енергија, на
седницата одржана на 28.06.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за изградба и оперирање со централи НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт – импорт
Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово,
согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се
издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бачишка Река 1“ со реф. бр. 27.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Кичево.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и
33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во
сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1
на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект
се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-18/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за изградба и оперирање со централи
НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 271.01.1/16
4. Број на деловниот субјект – 6658628
5. Единствен даночен број – 4028010514114
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бачишка
Река 1“ со реф. бр. 27 во општина Кичево.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
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- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
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7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по ба-
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рање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ
БАЧИШКА РЕКА 1, реф. бр. 27
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Бачишка река 1 со реф. бр.27 со инсталирана моќност
од 1440 kW;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 1415,1 kW,
- Номинален проток: 0,91 m3/s,
- Номинален нето пад: 176,54 m,
- Номинална брзина: 750 min -1
5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 1800 kVA,
- Моќнoст активна: 1440 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 750 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,8
6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 2000 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV
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3055.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 и став 16, а во
врска со член 118, од Законот за енергетика (“Службен
весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 28 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на РМ” бр. 143/2011, 78/2013
и 33/2015), постапувајќи по Барањето на Акционерското Друштво за производство на електрична енергија,
Електрани на Македонија, во државна сопственост,
Скопје (АД ЕЛЕМ), за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност Снабдување со топлинска енергија, на седницата одржана на 28.06.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
1. На Акционерското Друштво за производство на
електрична енергија, Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), му сe издава
лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдување со топлинска енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност Снабдување со
топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца
за вршење на енергетската дејност Снабдување со топлинска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 11-19/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Акционерското Друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна
сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), Ул.11-ти Октомври
бр. 9, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со топлинска енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
28 јуни 2016 година

4. Временски период на важење на лиценцата
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата
28 јуни 2026 година
6. Евидентен број на издадената лиценца
ТЕ - 15.03.1/16
7. Број на деловниот субјект - 6023754
8. Единствен даночен број - 4030005560757
9. Вид и обем на енергетската дејност што се
врши
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност снабдување со
топлинска енергија на потрошувачите, како и правата
и обврските на носителот на лиценцата.
Како енергетска дејност снабдување со топлинска
енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавка и
продажба на топлинска енергија на потрошувачите.
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност
Врз основа на одредбите од оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа на подрачјето на
град Скопје односно на делови од подрачјата на општината Гази Баба.
11. Објекти преку кои ќе се врши снабдување со
топлинска енергија
Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со
топлинска енергија преку објекти и инсталации на дистрибутивната мрежа и мерни уреди кај потрошувачите,
лоцирани на делови од подрачјата на општината Гази
Баба во градот Скопје.
12. Право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа
Носителот на лиценцата има право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа заради непречено
вршeње на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија, за што е должен да склучи договор со
операторот на системот за дистрибуција на топлинска
енергија, во согласност со закон и другите прописи.
13. Обврски за носителот на лиценца
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти, како и правилниците и другите прописи кои ги
пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон од областа на топлинската енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно снабдување со топлинска енергија;
- врши набавка на потребни количини на топлинска
енергија и обезбедува потребен дистрибутивен капацитет за испорака, за потребите на крајните потрошувачи;
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- склучи годишен договор со операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија за набавка
на топлинска енергија за потребите на своите потрошувачи, како и договор за користење на дистрибутивниот
систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика.
- склучува договори со потрошувачите за снабдување со топлинска енергија;
- врши фактурирање и наплата на измерената и испорачаната количина на топлинска енергија.

- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
2. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност снабдување со топлинска енергија;
3. реализација на обврската за информирање на
потрошувачите и превземени мерки за подобрување на
квалитетот на услугата.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите
прекини во снабдувањето со топлинска енергија, како
и за причините за настанување на прекините и превземените мерки за нивно отстранување.

18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- месечни извештаи за набавени и испорачани количини на топлинска енергија, вкупно и по одделни групи на потрошувачи, број и времетраење на планирани
и непланирани прекини во снабдувањето со топлинска
енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;
- копии од договорите во врска со вршењето на
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија
со Производителот и Дистрибутерот на топлинска
енергија за греење.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена
сметководствена евиденција за секоја од енергетските
дејности за кои што поседува лиценца за вршење на
енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија
ги добива од носителите на лиценци и потрошувачите.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
- количина на набавена и испорачана топлинска
енергија вкупно и по групи на потрошувачи;
- состојба на топлинскиот конзум во извештајната
година на корисниците на услугата снабдување на топлинска енергија;
1. финансиски извештај за секоја од енергетските
дејности за кои што поседува лиценца за вршење на
енергетска дејност, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,

19. Цена за вршење на енергетската дејност
снабдување со топлинската енергија
Носителот на лиценцата е должен цената за вршење
на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите да ја формира во согласност со
Правилникот за начин и услови за регулирање на цени
на топлинска енергија.
Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска
енергија, да ја објавува на својата веб страна.
20. Обврска за овозможување на непосреден
увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, во
согласност со Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
21. Квалитет на вршење на енергетската дејност
снабдување со топлинска енергија
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет на вршење на енергетската дејност
снабдување со топлинска енергија согласно законските
прописи и Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење.
Носителот на лиценцата е должен да врши мониторинг на квалитетот (влезна и излезна температура и количина) на испорачаната топлинска енергија, за што на
секои шест месеци ја известува Регулаторната комисија за енергетика.
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22. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
23. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
3056.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15),
постапувајќи по барањето на Друштво за дистрибуција
и трговија со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип, на седницата одржана на 28.06.2016
година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за дистрибуција и трговија со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип со
седиште на адреса ул. Тошо Арсов бр.32 Штип, сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-20/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
28.06.2016 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
28.06.2026 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 260.10.1/16
6. Број на деловниот субјект - 7105517
7. Единствен даночен број - 4029016517693
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во
пазарните правила.
Трговецот со електрична енергија, во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги
во согласност со пазарните правила, мрежните правила
за пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за дистрибуција и трговија со електрична
енергија АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип со седиште
на адреса ул. Тошо Арсов бр.32 Штип

11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
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- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно
купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши
прекугранични трансакции на електрична енергија за
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите
кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во пазарните правила;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година),
кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;
- како и други промени во работењето согласно
правилникот.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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3057.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 21 од
Правилникот за начинот и условите за определување
на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и
дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и член 13 од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот
систем на ЕВН Македонија АД Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за
одобрување на регулиран максимален приход и тарифи
за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 година на ЕВН
Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција со електрична енергија (во натамошниот текст: ЕВН Македонија АД Скопје) бр.085323/1 од 12.05.2016 година, заведено во архивата на
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија под УП1 бр.08-24/16 на 12.05.2016 година,
на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе:
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО
НА МАКЕДОНИЈА АД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА
1. Се одобрува регулираниот максимален приход
(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност
дистрибуција на електрична енергија за 2016 година да
изнесува 7.367.209.519 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција
на електрична енергија за 2016 година се утврдува да
изнесува 1,4589 ден/kWh за планирана испорака на
5.049.996.179 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.
3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со
точка 1 од оваа Одлука и просечната тарифа за пренос
на електрична енергија за 2016 година ( 0,2315
денkWh) утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за
пресметковни елементи за вршење на регулираната
енергетска дејност пренос на електрична енергија на
Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2016 година, тарифите за
пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, како вршител на енергетската
дејност дистрибуција на електрична енергија, им го
фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.
УП1 Бр. 08-24/16
30 јуни 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3058.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 16 од
Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11,
168/11 и 135/12), член 15 од Правилникот за цени на
електрична енергија за снабдување во краен случај
(„Службен весник на РМ“ бр.97/12) и член 24 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на
домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на
РМ“ бр.97/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирана дејност снабдување со електрична
енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во
краен случај со електрична енергија за 2016 година на
ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско
друштво за дистрибуција со електрична енергија (во
натамошниот текст: ЕВН Македонија АД Скопје) бр.
08-5323/1 од 12.05.2016 година заведено под број УП1
бр.08-24-1/16 од 12.05.2016 година, на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе

Стр. 82 - Бр. 121

30 јуни 2016

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ
ПОТРОШУВАЧИ И СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН
СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЕВН
МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА
1. На Акционерското друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија, ЕВН Електростопанство на Македонија – Скопје, за 2016 година се
одобрува регулиран максимален приход (MAR), за
вршење на регулираните енергетски дејности снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи
и снабдување во краен случај со електрична енергија
да изнесува 20.709.575.524 денари, за испорачани
4.160.494.042 kWh електрична енергија.
2. Во согласност со регулираниот максимален приход
утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на пресметковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат
испорачаната електрична енергија изнесуваат:
2.1 За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20)
kV напонско ниво

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

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.
УП1 Бр. 08-24-1/16
30 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3059.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 16
од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на Република
Македонија” бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи
по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за регулирана дејност - производство на електрична енергија на Акционерско
друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Македонија, во државна сопственост,
Скопје (во натамошниот текст: АД ЕЛЕМ - Скопје),
за 2016 година, бр.05-3412/1 од 11.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија под УП1 бр.0825/16 на 13.05.2016 година, на седницата одржана на
30.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЗА
2016 ГОДИНА
1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА –
Скопје, за 2016 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија да изнесува 14.397.304.458 денари за обезбедување на количини на електрична енергија, на влез во преносна
мрежа, од сопствено производство во износ од
5.278.000.000 кWh.
2. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход
за обезбедување на системските услуги на операторот
на електропреносниот систем во износ од 1.076.392.698
денари.
3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2016
година за вршење на регулираната енергетска дејност
производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изнесува 2,5239 ден/kWh.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.
УП1 Бр. 08-25/16
30 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

30 јуни 2016

Бр. 121 - Стр. 83

3060.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 16 од
Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по
Барањето за одобрување на регулиран максимален
приход и цена за регулирана дејност - производство
на електрична енергија на Акционерско друштво за
производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО, во државна сопственост, Неготино с. Дуброво Неготино (во натамошниот текст: АД ТЕЦ НЕГОТИНО), за 2016 година, бр.02-301/1 од 16.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија под УП1
бр.08-26/16 на 16.05.2016 година, на седницата одржана на 30.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО
ЗА 2016 ГОДИНА
1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост
- Неготино, се одобрува регулиран максимален приход
(MAR) за 2016 година во износ од 177.790.211 денари,
кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД
ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на
моќност и системски услуги за безбедно и сигурно
функционирање на електроенергетскиот систем.
2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна
сопственост Неготино како производител на електрична енергија, моќност и системски услуги за безбедно и
сигурно функционирање на електроенергетскиот систем за потребите на тарифните потрошувачи и малите
потрошувачи од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусебен регулиран договор.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.
УП1 Бр. 08-26/16
30 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3061.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 19 од
Правилникот за начинот и условите за определување
на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и
дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична
енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по поднесе Барање за одобрување на регулиран
максимален приход и просечна тарифа за вршење на
регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско
друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО - СКОПЈЕ – Скопје) за 2016 година, бр.05-3058 од
16.05.2015 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија
под УП1 08-27/16 на 16.5.2016 година, на седницата
одржана на 30.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА,
АД МЕПСО - СКОПЈЕ - СКОПЈЕ
1. Се одобрува регулираниот максимален приход
(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност
организирање и управување со пазарот на електрична
енергија на Операторот на електропреносниот систем
на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ - Скопје за 2016
година да изнесува 63.167.578 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за организирање и
управување со пазарот на електрична енергија за 2016
година се утврдува да изнесува 0,0089 ден/kWh за тргување со планирани количини на електрична енергија
од 7.132.724.542 kWh.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.
УП1 Бр. 08-27/16
30 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Стр. 84 - Бр. 121

30 јуни 2016

3062.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот
за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и
135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.
44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на
регулирана дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО – Скопје) за 2016 година, бр.02-3314/1 од 31.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 08-37/16 на
31.5.2016 година, на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ
ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ
НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА
1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија, се одобрува да изнесува 1.651.210.677 денари за 2016 година.
2. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2016 година се утврдува да изнесува
0,2315 ден/kWh, за планирана испорака од 7.132.724.542 kWh електрична енергија на излез од преносната мрежа.
3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност утврден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕПСО
- Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го фактурира надоместокот за
користење на електропреносниот систем, изнесуваат:
Тарифи за пресметковни елементи
Врвна активна моќност
(ден/kW)
7,51

активна ел.енерг (ден/kWh)
0,2174

реактивна ел.енергија
(ден/kvarh)
0,0870

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1 јули 2016 година.
УП1 Бр. 08-37/16
30 јуни 2016 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
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телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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