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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2548.
Врз основа на член 29 став (11) алинеи 1, 2 и 3 од
Законот за шумите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13,
147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16)
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ
ПЛАНОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ
СО СТОПАНСКА НАМЕНА И ЗАШТИТНА НАМЕНА, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНАТА ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ, СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ ВО ЗАШТИТЕНИТЕ ПОДРАЧЈА, НАЧИНОТ НА НИВНАТА ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ И
СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПЛАН ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ НАД 30 ХА, НАЧИНОТ НА НИВНАТА
ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена
и заштитна намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување, содржината на посебните планови за одгледување и заштита на шумите во
заштитените подрачја, начинот на нивната изработка,
донесување и одобрување и содржината на посебниот
план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.248/19), во членот 34 став (3)
по зборот “период" се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) По исклучок од одредбата од ставот (3) на овој
член, во ветрозаштитни шумски појаси (вид на заштитна шума) може да се примени мерка чиста сеча согласно член 12 точка 37 од Законот за шумите, само во делови каде нискостеблената шума ја има достигнато физичката зрелост и на површини оштетени (во оштетениот дел) од биотски и абиотски фактори“.
Член 2
Во членот 40 став (3) по зборот „насадот“ се става
точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:
„(11) Во шумите во заштитените подрачје каде поради појава на пожар, болести, каламитети или други
биотски и абиотски фактори, е причинета штета со која
е промената состојбата односно формата на одгледување, во опфатената површина може да се изврши санација и чистење со примена на мерка чиста сеча согласно член 12 точка 37 од Законот за шумите“.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 47-6210/3
21 август 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2549.
Врз основа на член 243 став (8) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), министерот за здравство донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА АКРЕДИТАЦИЈАТА И НА ПРОЦЕНАТА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ
НА СТАНДАРДИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА, КАКО
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТЕКНУВАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршењето на акредитацијата и на процената за исполнетост
на стандардите за акредитација, како и потребната документација за стекнување акредитација на здравствена установа.
Член 2
Акредитацијата на здравствените установи се врши
од страна на Агенцијата за квалитет и акредитација на
здравствените установи (во натамошниот текст:
Агенцијата), врз основа на утврдување на исполнетоста
на стандардите за акредитација за одредена област од
здравствената дејност.
Член 3
Акредитацијата на здравствената установа се состои од:
1) подготовка на здравствената установа за акредитација,
2) самооценување,
3) надворешно оценување, и
4) утврдување на исполнетоста на стандардите за
акредитација.
Член 4
Акредитацијата започнува со поднесување на барање од страна на здравствената установа до Агенцијата.
Во прилог на барањето за стекнување со акредитација од став 1 на овој член, се доставува следната документација:
- решение за формирање на комисија за следење и
унапредување на квалитетот,
- решение за определување на координатор за акредитација,
- дозвола за работа на здравствената установа,
- статут на здравствената установа,
- правилник за внатрешна организација и систематизација, и
- барање за изземање од стандардите кои не се релевантни за дејноста што ја врши здравствената установа.
По приемот на барањето од став 1 на овој член и
документацијата од став 2 на овој член, од страна на
Агенцијата се проверува документацијата и најдоцна
три дена од денот на приемот на барањето се известува
здравствената установа за висината на трошоците за
акредитацијата.
Член 5
Подготовката на здравствената установа за акредитација, се состои од определување на координатор за
акредитација од редот на вработените во здравствената
установа, кој ги следи подготовката и спроведувањето
на акредитацијата и определување на тимови за самоо-
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ценување на квалитетот на работата на здравствената
установа од редот на вработените во здравствената установа.
Член 6
Самооценувањето се спроведува преку тимовите од
член 5 од овој правилник, за да се обезбеди усогласување на начинот на работа на здравствената установа
со стандардите за акредитација.
По спроведување на самооценувањето се подготвува извештај и истиот се доставува до Агенцијата најдоцна 30 дена пред спроведување на надворешното
оценување.
Член 7
Надворешното оценување се спроведува од страна
на тим за надворешно оценување и опфаќа оценување
на квалитетот на работата на здравствените установи
врз основа на утврдените стандарди во зависност од
дејноста што се врши во здравствената установа.
Здравствената установа се известува од страна на
Агенцијата за составот на тимот од став 1 на овој член,
за времето на започнување на надворешното оценување, распоредот на активности за надворешно оценување, како и бројот на денови потребени за спроведување на оценувањето, најмалку 15 дена пред започнување на акредитациската посета.
Член 8
Надворешното оценување опфаќа:
- преглед на подготвената документација,
- разговор со директорот на здравствената установа
и претседателот на управниот одбор, односно директорот на здравствената установа,
- разговор со вработените кои учествувале во постапката на самооценување (тимовите за самооценување),
- обиколка на здравствената установа и преглед на
просторните капацитети и опременоста на здравствената установа со медицинска опрема,
- разговор со вработените и пациентите (интервју),
- следење на процесот на работа согласно стандардите за акредитација, и
- завршен состанок на кој раководните лица и вработените се информираат за извршената акредитациска
посета.
Член 9
Распоред на активностите за надворешно оценување и резултатите од самооценувањето на здравствената
установа, се доставуваат од страна на Агенцијата, до
секој член од тимот за надворешно оценување на
здравствената установа најмалку 15 дена пред започнување на акредитациската посета.
Член 10
Во текот на надворешното оценување, тимот за
надворешно оценување ја оценува работата на здравствената установа преку оценување на исполнетоста на
стандардите за одредена област на здравствената заштита, врз основа на скалата за оценување на исполнетост на критериумите за секој стандард.
Скалата за исполнетост на критериумите за секој
стандард се користи за прикажување на нивото на
усогласеност што здравствената установа го постигнува по однос на секој критериум за стандардите.
Скалата за оценување на исполнетост на критериумите за стандардите ги содржи оценките од 1 до 5, и тоа:
1) оценка 1 подразбира дека критериумот не се применува,
2) оценка 2 подразбира дека критериумот се воведува во примена,
3) оценка 3 која подразбира дека критериумот се
применува,
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4) оценка 4 која подразбира напредно применување
на критериумот, и
5) оценка 5 која подразбира комплетно и успешно
применување на критериумот.
Член 11
По завршување на акредитациската посета, од страна на тимот за надворешно оценување се доставува извештај за спроведеното надворешно оценување до
Агенцијата, најдоцна десет дена од денот на завршувањето на посетата.
Извештајот од став 1 на овој член, се доставува до
здравствената установа од страна на Агенцијата.
Член 12
Врз основа на наодите содржани во извештајот на
тимот за надворешно оценување на здравствената установа, од страна на Агенцијата се утврдува исполнетоста на стандардите за акредитација на здравствената установа со решение и се издава сертификат.
Член 13
Сертификатот за акредитација на здравствената установа се издава за:
1) период од една година ако:
- 40-50% од оценките кои ги остварила се 4 и 5,
- нема повеќе од 20% од оценките 1 и 2, и
- ако критериумите кои се однесуваат на безбедност
на пациентите во процесот на лекување не се оценети
со оценка помала од 4;
2) период од три години ако:
- остварила 51-70% од оценките со 4 и 5,
- нема повеќе од 15% оценки 1 и 2, и
- ако критериумите кои се однесуваат на безбедност
на пациентите во процесот на лекување не се оценети
со оценка помала од 4;
3) период од пет години ако:
- остварила 71-100% од оценките со 4 и 5,
- нема повеќе од 10% оценки 1 и 2, и
- ако критериумите кои се однесуваат на безбедност
на пациентите во процесот на лекување не се оценети
со оценка помала од 4.
Член 14
Барање за повторна акредитација (ре-акредитација)
до Агенцијата се поднесува од страна на здравствената
установа најдоцна 30 дена пред денот на истекнување
на периодот за кој што е акредитирана.
Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 17-5698/1
18 август 2020 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р Венко Филипче, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2550.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од
Правилникот за регулирање на цени на топлинска
енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20),Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 21 август 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА
ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ

VENDIM
PËR
MIRATIM
TË
TË
HYRAVE
TË
RREGULLUARA MAKSIMALE PËR PRODHIM,
SHPËRNDARJE DHE FURNIZIM ME ENERGJI
TERMIKE DHE PARAGRAFË TARIFORË TË SHA
CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË
VERIUT SHKUP – FILIALI ENERGETIKA SHKUP

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје се
одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2020 година, во износ од 170.723.422 денари за испорачани 57.966.545 kWh топлинска енергија, што ја
испорачува на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа одлука, а согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и
219/19):

1.SHA
CENTRALET
ELEKTRIKE
TË
MAQEDONISË SË VERIUT Shkup – Filiali
ENERGETIKA Shkup, i miratohen të hyra të rregulluara
maksimale për prodhim, shpërndarje dhe furnizim me
energji termike për vitin 2020, në shumë prej 170.723.422
denarë për 57.966.545 kWh të dorëzuara energji termike,
që ua dorëzon konsumatorëve të kyçur në rrjetin e
shpërndarjes.
2. Në bazë të të hyrave të rregulluara maksimaëe nga
pika 1 e këtij vendimi dhe në përputhje me Sistemin
Tarifor për Shitje të Energjisë Termike (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 65/19 dhe 219/19):

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-80/20
Република Северна Македонија
21 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 alineja 16 të
Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 22 të
Rregullores së rregullimit të çmimeve të energjisë termike
dhe të shërbimeve sistemore (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbime të
Ujit, në seancën e mbajtur më 21 gusht 2020, solli

3. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”
dhe do të publikohet në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët
tariforë nga pika 2 do të zbatohen në sezonin e ngrohjes
2020/2021.

PА1 nr. 08-80/20
21.8.2020
Shkup

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

2551.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од
Правилникот за регулирање на цени на топлинска
енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 21 август 2020 година, донесе
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Бр. 207 - Стр. 5

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

VENDIM
PËR
MIRATIM
TË
TË
HYRAVE
TË
RREGULLUARA
MAKSIMALE
DHE
PARAGRAFËVE TARIFORË PËR KRYERJE TË
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE FURNIZIM ME
ENERGJI TERMIKE TË SHOQËRISË PËR
FURNIZIM ME ENERGJI TERMIKE FURNIZIM ME
NGROHJE BALKAN ENERXHI SHPKNJP SHKUP

1. На Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален
приход за 2020 година во износ од 1.630.226.320 денари за испорачана количина на топлинска енергија од
519.271.684 kWh.
2. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа одлука, регулираниот максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија изнесува
1.531.663.644 денари, за испорачани 519.271.684 kWh
топлинска енергија.
3. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа одлука, надоместокот за снабдување со
топлинска енергија изнесува 98.562.676 денари за испорачани количини на топлинска енергија од
519.271.684 kWh, на ниво на мерно место.
4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа одлука, а согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и
219/19), се одобруваат следните тарифни ставови за
снабдување со топлинска енергија на ниво на мерно
место и тоа:

1. Shoqërisë së furnizimit me energji termike
FURNIZIM ME NGROHJE BALKAN ENERXHI
SHPKNJP Shkup, i miratohen të ardhura të rregulluara
maksimale për vitin 2020 në shumë prej 1.630.226.320
denarë për sasi të porositur të energjisë termike prej
519.271.684 kwh.
2. Në të hyrat e rregulluara maksimale të miratuara nga
pika 1 e këtij vendimi, të hyrat e rregulluara maksimale për
shpërndarje të energjisë termike janë 1.531.663.644 denarë
për energji termike të dorëzuar prej 519.271.684 kWh.
3. Në të hyrat e rregulluara maksimale nga pika 1 e
këtij vendimi, kompensimi për furnizim me energji termike
është 98.562.676 denarë për sasi të dorëzuara të energjisë
termike prej 519.271.684 kWh, në nivel të vendit matës.
4. Në bazë të të hyrave të rregulluara maksimale që
janë miratuar nga pika 1 e këtij vendimi dhe në përputhje
me Sistemin Tarifor për Shitje të Energjisë Termike
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr. 65/19 dhe 2019/19), miratohen paragrafët tatimorë
vijues për furnizim me energji termike në nivel të vendit
matës edhe atë:

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 4 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.
Претседател
на Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-81/20
енергетика и водни услуги на
21 август 2020 година
Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
___________
Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 alineja 16 nga
Ligji i Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 22 të
Rregullores së rregullimit të çmimeve të energjisë termike
dhe të shërbimeve sistemore (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit, në seancën e mbajtur më 21 gusht 2020, solli

5. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
i njëjti publikohet në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët
tariforë nga pika 4 do të zbatohen për sezonin e ngrohjes
2020/2021.

PА1 nr. 08-81/20
21.8.2020
Shkup

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

2552.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од
Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на
21 август 2020 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 207

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА
ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА И ТАРИФЕН СТАВ НА ДРУШТВОТО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Регулираниот максимален приход за вршење на
регулираната енергетска дејност производство на топлинска енергија се одобрува да изнесува 921.881.867
денари за произведена количина на топлинска енергија
од 381.729.724 kWh.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа oдлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.65/19 и 219/19), се утврдува висината на месечниот
надоместок и тарифен став за производство на топлинска енергија и тоа:

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а месечниот надоместок и
тарифниот став од точка 2 на оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.
Претседател
на Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-82/20
енергетика и водни услуги на
21 август 2020 година
Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
___________
Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 alineja 16 të
Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 22 të
Rregullores së rregullimit të çmimeve të energjisë termike
dhe të shërbimeve sistemore (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit, në seancën e mbajtur më 21 gusht 2020, solli
VENDIM
PËR PËRCAKTIM TË TË HYRAVE TË
RREGULLUARA MAKSIMALE PËR KRYERJE TË
VEPRIMTARISË SË RREGULLUAR PRODHIM TË
ENERGJISË TERMIKE DHE TË PARAGRAFËVE
TARIFORË TË SHOQËRISË PËR PRODHIM TË
ENERGJISË TERMIKE PRODHIM I NGROHJES BALKAN
ENERXHI SHPKNJP SHKUP
1. Të hyrat e rregulluara maksimale për kryerje të
veprimtarisë së rregulluar energjetike prodhim të energjisë
termike miratohet të jenë 921.881.867 denarë për sasi të
prodhuar të energjisë termike prej 381.729.724kWh.
2. Në bazë të të hyrave të rregulluara maksimale që
janë miratuar nga pika 1 e këtij vendimi dhe në përputhje
me Sistemin Tarifor për Shitje të Energjisë Termike
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr. 65/19 dhe 2019/19), përcaktohet paragrafi tatimor në
vijim për prodhim të energjisë termike:
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3. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
i njëjti do të publikohet në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët
tariforë nga pika 2 do të zbatohen për sezonin e ngrohjes
2020/2021.

PА1 nr. 08-82/20
21.8.2020
Shkup

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

2553.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од
Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на
21 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА
ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА И ТАРИФЕН СТАВ НА ДРУШТВОТО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Регулираниот максимален приход за вршење на
регулираната енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија за 2020 година се одобрува да изнесува
1.531.663.644 денари за дистрибуирана количина на
топлинска енергија од 519.271.684 kWh.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа oдлука и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.65/19 и 219/19), се утврдуваат следниот месечен надоместок и тарифен став за дистрибуција на топлинска
енергија:

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.

УП1 бр. 08-83/20
21 август 2020 година
Скопје

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

26 август 2020

Бр. 207 - Стр. 7

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 alineja 16 të
Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 22 të
Rregullores së rregullimit të çmimeve të energjisë termike
dhe të shërbimeve sistemore (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit në seancën e mbajtur më 20 gusht 2020, solli
VENDIM
PËR PËRCAKTIM TË TË HYRAVE TË
RREGULLUARA MAKSIMALE PËR KRYERJE TË
VEPRIMTARISË SË RREGULLUAR PRODHIM TË
ENERGJISË TERMIKE DHE TË PARAGRAFËVE
TARIFORË TË SHOQËRISË PËR PRODHIM TË
ENERGJISË TERMIKE SHPËRNDARJE E NGROHJES
BALKAN ENERXHI SHPKNJP SHKUP
1. Të hyrat e rregulluara maksimale për kryerje të
veprimtarisë së rregulluar energjetike shpërndarje të
energjisë termike për vitin 2020 miratohen të jetë
1.531.663.644 denarë për sasi të shpërndarë të energjisë
termike prej 519.271.684 kWh.
2. Në bazë të të hyrave të rregulluara maksimale që
janë miratuar nga pika 1 e këtij vendimi dhe në përputhje
me Sistemin Tarifor për Shitje të Energjisë Termike
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr. 65/19 dhe 2019/19), përcaktohet paragrafi tatimor për
shpërndarje të energjisë termike si vijon:

3. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
i njëjti publikohet në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët
tariforë nga pika 2 do të zbatohen për sezonin e ngrohjes
2020/2021.

PА1 nr. 08-83/20
21.8.2020
Shkup

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

2554.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22 од
Правилникот за регулирање на цени на топлинска
енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 21 август 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ НА
ДРУШТВОТО ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПАРЕА И
ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла
вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на дејноста производство, дистрибуција и снабдување со топлинска
енергија за 2020 година, во износ од 34.117.192 денари,
за произведена количина на топлинска енергија од
9.131.781 kWh на ниво на производител и испорачана
количина на топлинска енергија од 7.635.496 kWh, на
ниво на мерно место.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа одлука, тарифните ставови
се утврдуваат да изнесуваат:

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 2 ќе се применуваат во грејната сезона 2020/2021 година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-85/20
Република Северна Македонија
21 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
___________
Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 alineja 16 nga
Ligji i Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 22 të
Rregullores së rregullimit të çmimeve të energjisë termike
dhe shërbimeve sistemore (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit, në seancën e mbajtur më 21 gusht 2020, solli

Стр. 8 - Бр. 207

26 август 2020

VENDIM
PËR MIRATIM TË TË HYRAVE TË RREGULLUARA
MAKSIMALE PËR VEPRIMTARITË PRODHIM,
SHPËRNDARJE DHE FURNIZIM ME ENERGJI
TERMIKE DHE PARAGRAFË TARIFORË TË
SHOQËRISË SË FURNIZIMIT ME AVULL DHE UJË
TË NGROHTË SHKUP VERI SHA - SHKUP
1. Shoqërisë së furnizimit me avull dhe ujë të ngrohtë
SHKUP VERI SHA – Shkup, i miratohen të hyra të
rregulluara maksimale për kryerje të veprimtarisë prodhim,
shpërndarje dhe furnizim me energji termike për vitin
2020, në shumë prej 34.117.192 denarë, sasi të prodhuar të
energjisë termike prej 9.131.781 kWh në nivel të
prodhuesit dhe sasi të dorëzuar të energjisë termike prej
7.635.496 kWh në nivel të vendit matës.
2. Në bazë të të ardhurave të rregulluara maksimale
të miratuara nga pika 1 e këtij vendimi, paragrafët
tariforë për periudhën nga data 1 gusht 2020 janë
përcaktuar si vijon:

3. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
i njëjti publikohet në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët
tariforë nga pika 2 do të zbatohen në sezonin 2020/2021.

PА1 nr. 08-85/20
21.8.2020
Shkup

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

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
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„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
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