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Врз основа на член 31 став (12) а во врска со член
32 став (7), член 33 став (4) и член 34 став(2) од Законот за органско земјоделско производство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 146/09, 53/11,
149/15, 39/16 и 132/16) министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ВОДНИ ЖИВОТНИ, НАЧИНОТ НА ИСХРАНА, НАЧИНОТ НА СПРЕЧУВАЊЕ ОД ПОЈАВА НА БОЛЕСТИ И ВЕТЕРИНАРЕН ТРЕТМАН КАЈ ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ И
СРЕДСТВАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
КОИ ДОПОЛНИТЕЛНО СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ
ОДГЛЕДУВАЊЕТО НА ВОДНИ ЖИВОТНИ (*)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува одгледувањето на
водни животни, начинот на исхрана, начинот на спречување од појава на болести и ветеринарен третман кај
водните животни и средствата за чистење и дезинфекција кои дополнително се употребуваат при одгледувањето на водни животни.
Член 2
Поими што се користат во овој правилник го имаат
следново значење:
1. ,,Водни животни” во смисла на овој правилник
се риби, ракови, школки, жаби и други водни животни,
кои ги населуваат и живеат во риболовните води и се
одгледуваат во рибници, полурибници, кафези, оризишта и во други одгледувалишта на риби;
*

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на
комисијата (ЕК) бр. 710/2009 од 5 август 2009 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 889/2008 за утврдување на детални правила за примена на Регулативата на Советот
(ЕК) бр. 834/2007, во врска со утврдување на детални правила за
органско производство на аква¬култура од животинско и алги.
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2. ,,Одгледување” на водни организми опфаќа употреба на техники за зголемување на производството над
можностите на нивната природна животна средина,
вклучително начин на исхрана, густина на водните
животни, како и квалитет на водата кои треба да бидат
усогласени со физиолошките и етолошките потреби на
организмите;
3. ,,Обновливи извори” на енергија се енергија на
водотеците, ветровите, неакумулираната сончева енергија, биомаса и геотермалната енергија;
4. ,,Мрестилиште” е место за размножување, излегување и одгледување на рибен подмладок и други
водени организми во рана фаза на животниот циклус;
5. ,,Одгледувалиште” е место каде се применува посредниот систем на одгледување, помеѓу фазата во
мрестилиштето и возрасната фаза. Фазата во одгледувалиштето се завршува во првата третина од производниот циклус со исклучок на видовите кои минуваат низ процесот на смолтификација;
6. ,,Поликултура” во рамките на аквакултурата е одгледување на два или повеќе видови на аквакултура од
различни трофички нивоа, а во рамките на истата производна единица;
7. ,,Производен циклус” во рамките на аквакултурата
и производството на езерски алги е животниот циклус
на рибите и другите водни организми, односно езерски
алги од најраната до крајната фаза од животот;
8. ,,Густина на животинскиот фонд” е тежината на
живи животни на кубен метар вода во која било фаза
на раст и развој, односно тежина по квадратен метар
површина во случај на плоснати риби;
9. ,,Производна единица” е рибник, аквакултурен
систем дел од водотек или риболовно езеро.
10. ,,Производи или супстанции што не се дозволени во процесот на органското производство“ се производи или супстанци кои не се наогаат во Листата на
крмни суровини*1 и Листата на додатоци во добиточната храна и други материи кои се користат во исхраната
на животните*2.
II. ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ВОДНИ ЖИВОТНИ
Член 4
(1) Одгледувањето на водните животни во органското производство се спроведува на места што не се
изложени на загадување со производи или со супстанции што не се дозволени во органско производство.
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(2) Производните единици за органско производство треба да имаат посебен систем на дистрибуција на
вода и да се наоѓаат на соодветно оддалечено растојание од брегот така што да се заштитат од ефектите на
плимата и осеката, протокот на вода и неорганските
единици за производство.
(3) Органските единици за одгледување на водени
животни и одгледување на млади можат да бидат лоцирани на истата локација како и неорганските, доколку
се исполнети условите од ставот (2) на овој член и ако
во засебните производни единици се одвиваат различни фази на производство.
Член 5
(1) За одгледување на водни животни се користат
обновливи извори на енергија и рециклирани материјали, а резидуална топлина се користи од обновливите
извори на енергија.
(2) Рибниците за производство на риба или други
водни организми треба да бидат опремени со природни, биолошки или механички филтри за собирање
на отпад, а може да се користат и езерски алги и/или
школки како и алги кои влијаат на подобрување на
квалитетот на отпадните води.
Член 6
За да се добијат видови на водни животни кои
имаат способност за добра адаптација на условите за
производство, добра здравствена состојба и имаат
способност за добро искористување на изворите на
храна се одгледуваат автохтони видови риба и други
водни организми, доколку изборот на видови не предизвикува значителна штета на дивите видови кои
природно растат.
Член 7
(1) Во производна единица за одгледување на органски риби размножување се прави со органски подмладок, кој потекнува од органски животни и oргански
аквакултурни стопанства.
(2) За потребите на размножување или подобрување на генетскиот материјал во органската производна
единица, може да се внесуват и диво фатени водни
животни и водни животни од неорганско производство, доколку не се достапни водни животни од органска аквакултура.
(3) Во случајот од ставот (2) на овој член, животните што се внесуваат во органска производствена единица треба да се одгледуваат органски најмалку три месеци пред да бидат внесени за потребите на размножување.
(4) Собирањето на диво фатените водни животни
од ставот (2) на овој член се користи:
а) кога при полнење на рибници, кафезни системи
или затворен систем со вода од природните извори доаѓа до влегување на подмладок или ларви риби;
б) за одгледување на европска јагула, доколку не
постои вештачки систем за размножување на јагулата;
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в) за собирање на икра од диви видови, освен европска јагула за екстензивно одгледување во мочуришни подрачја (езерски рибници, подрачја под влијание
на плима и осека и крајбрежните лагуни и затворени
наси¬пи), доколку собирањето се врши заради порибување или кога рибите се хранат исклучиво со природна храна од околината.
Член 8
(1) Одгледувањето на животните од аквакултурата
се врши:
а) во простор доволен за задоволување на потребите на видот на водните животни;
б) во вода со добар квалитет, со доволна содржина
на кислород, според потребите на видот на водните
животни;
в) на соодветна температура и количина на светлина прилагодена на потребите на видот на водните животни и географската локација;
г) во случај на слатководна риба дното треба да
има природни карактеристики за одгледување на слатководни риби;
д) во случај на одгледување на крап дното треба
да биде со природна органска структура, без примеси
на неоргански ѓубрива;
(2) Одгледувањето риби и други водни организми
треба да одговара на густината на населеност во производната единица, согласно Прилог 1, кој е составен
дел на овој правилник.
(3) Во системот за производство на риби и други
водни организми, протокот и физичко-хемиските параметри на водата треба да обезбедат здравје и благосостојба на животните.
(4) Системот за производство на риби и други водни организми треба да биде направен на таква локација
и соодветно управуван така што ќе се минимизира
бегството на животните од аквакултура.
(5) Во случај рибите или други водни организми да
избегаат од производната единица се преземаат мерки
за фаќање на избеганите животни зарaди нама¬лу¬вање на влијанието на локалниот екосистем.
Член 9
(1) Затворената рециркулација на вода во објектите
за производство на водни животни може да се користи
само во случај на мрестилишта и растилишта или производство на видови кои се користат како храна за животни од органско производство.
(2) За oрганските производни единици за одгледување чие дно е со природна органска структура, без
примеси на неоргански ѓубрива треба да:
а) се врши контрола на протокот и квалитетот на
водата најмалку два пати дневно, вклучително водата
која влегува и излегува од системот и
б) најмалку 5% од периферната област (соседни
копнени и водени површини) имаат природна вегетација.
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(3) Природен извор на вода се користи за загревање или ладење во сите фази на производство, а вештачкото загревање или ладење на вода се користи само кај
мрестилишта и растилишта.
Член 10
(1) Органското производство на мекотелни школкари се врши во иста водна средина како и органско
производство на риби, езерски алги и полжави, односно во поликултура.
(2) Органското производство на мекотелни школкари се врши во водни средини кои се:
а) обележани со столбови и пловки, на кои се обезбедени мрежи и кафези за задржување на мекотелни
школкари и
б) уредени за да не го загрозуват опстанокот на
другите водни животни.
Член 11
(1) При одгледување мекотелни школкaри, заради
контролирање на штетните организми за време на производниот циклус, штетните организми можат да се
третираат еднаш со раствор од вар, а во случај штетните организми да предизвикаат загадување на водната
средина, овие организми се отстрануват физички од
производната единица.
(2) Органското производство на мекотелни школкари се врши во согласност со табелата во точка 5 од
Прилог 1 од овој правилник.
(3) Школкари се одгледуваат на дното на водната
средина доколку местата за одгледување и собирање
не влијаат врз животната средина.
Член 12
(1) Остригите се одгледуваат во вреќи и скелиња.
(2) Остригите се поставуваат во лежишта во правец
на плимата за производството да биде оптимално, а
конструкциите на кои се одгледуваат остриги се подготвуваат со цел да се избегне формирање на препрека по должината на крајбрежјето.
Член 13
(1) Третманот на водните животни од аквакултурата се врши внимателно, со употреба на соодветна
опрема, за да се избегне стрес и физичко оштетување.
(2) При вршење на третманот на матичното јато,
може да се користи и анестезија поради избегнување
стрес и физичко оштетување.
(3) За органско одгледување на водни животни во
аквакултура, може да се користи вештачко осветлување:
a) за продолжување на дневната светлина која не
треба да надмине максимум 16 часа на ден со цел да се
почитуваат етолошките потреби, географските услови
и здравјето на одгледуваните животни, освен ако вештачкото осветлување не се користи за репродуктивни
цели;
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б) заради избегнување на промени во интензитетот на осветлувањето, кои делуваат вознемирувачко и
може да се користи пригушено светло или светло во
позадина.
(4) Аерација на водата може да се врши кога постои здравствена потреба и во критичните периоди на
репродукција или транспорт и тоа:
а) во случај на покачување на температурата, намалување на атмосферскиот притисок или загадување на
воздухот;
б) при земање мостри или сортирање; и
в) во случај на обезбедување на опстанок на риби
и други водни организми.
(5) Аерацијата на водата од ставот (4) на овој член
се врши со механички аератор кој се полни од обновливи извори на енергија.
Член 14
(1) При транспортот треба да се задоволат физиолошките потреби на водните животни во смисла на соодветна температура и доволно кислород. Пред секој
транспорт на органска риба и производи од риба, резервоарите треба темелно да се исчистат, дезинфицираат и исплакнат.
(2) Во текот на транспортот, густината на водните
животни не треба да достигне ниво што може да е
штетно на видот.
Член 15
(1) Обновувањето на органските производни единици може да се врши со водни животни од неорганско
производство кај кои последните две третини од производниот циклус се применуваат методи на органско
производство.
(2) Обновувањето од ставот (1) на овој член може
да се изврши како резултат на голема смртност на животни од аквакултура, кои се настанати како резултат
на:
1) природни катастрофи;
2) елементарни непогоди;
3) ненадејни промени во квалитетот и количината
на вода за кои одгледувачот не е одговорен;
4) заради болести на животните од аквакултура и
5) заради дефекти или уништување на производствени капацитети за кои одгледувачот не e одговoрен.
III. НАЧИН НА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ
Член 16
(1) Карниворните водни животни во аквакултурата
треба да се хранат со храна која потекнува од:
а) риба и други водни организми од органско производство;
б) рибино брашно и рибино масло од органско производство;
в) рибино брашно, рибино масло и состојки добиени од риби наменети за човечка исхрана во одржливи
рибници;
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г) хранливи материи од растително и животинско
потекло од органско производство.
(2) Кога се хранат со месо од животинска аквакултура, во оброкот може да бидат вклучени максимум
60% органски растителни производи.
(3) Во дневните оброци на лососот и пастрмката,
може да се користи и астаксантин со потекло од органско производство, а доколку не е достапен астаксантин
од органско производство, може да се користи астаксантин од габата Phaffia и други природни извори, според физиолошките потреби на видот на водните животни.
Член 17
(1) Со природна храна од бари и езера може да се
хранат:
а) крап (Cyprinidae) и други видови кои се одгледуваат во поликултура, вклучувајќи, штука, сом, видови
од родот Coregonus и есетра;
б) ракчиња (Penaeidae) и слатководни кожици
(Macrobrachium spp.) и
в) тропски риба во слатки води Chanos chanos,
Oreochromis spp. и Pangasius spp.
(2) Доколку природната храна од ставот (1) на овој
член не е достапна во доволна количина, може да се
користи за исхрана и храна со органско потекло одгледувана на сопствена фарма или алги.
(3) Доколку за консумирање на сом (Pangasius spp.)
покрај храната од ставот (1) на овој член, се користи
храната од ставот (2) на овој член, во оброкот треба да
бидат вклучени најмногу 10% рибино брашно или рибино масло, а за ракчиња (Penaeidae) и слатководни
(Macrobrachium spp. ) во оброк треба да се вклучат 25%
рибино брашно и 10% рибино масло.
IV.НАЧИН НА СПРЕЧУВАЊЕ ОД ПОЈАВА НА
БОЛЕСТИ И ВЕТЕРИНАРЕН ТРЕТМАН
Член 18
(1) Превенцијата од болести на водните животни во
аквакултурата се заснова на одржување на животни
во оптимални услови кои се обезбедуват со соодветен
избор на локација, уредување на производствена единица, редовно чистење и дезинфекција на објекти со
употреба на високо квалитетна храна, одржување на
соодветна густина при одржување и селекција на видови и соеви.
(2) Во органското производство на животни од аквакултурата со цел превенција на болести, се спроведуваат следниве мерки:
а) редовно отстранување на неизедена храна, фекалии и угинати животни за да се избегне привлекување
на инсекти или глодари, а ризикот од болести да се минимизира во најмала мера;
б) примена на ултравиолетово зрачење и озон во
мрестилишта и растилишта;
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в) користење на риба чистач, слатка и езерска вода
и раствор на натриум хлорид, за биолошка контрола на
ектопаразити.
(3) По секој производен циклус, а пред повторно
користење на кафезите и другите конструкции кои се
користат во одгледувањето на отворено езеро, кога се
користат резервоари, рибници и кафези се врши нивно испразнување и дезинфицирање.
Член 19
(1) За лекување водни животни од аквакултура, се
користат супстанции од растително, животинско или
минерално потекло во хомеопатски раствор, растенија
и нивни екстракти кои немаат анестетичко дејство и
елементи во трагови, метали, природни имуностимуланси и пробиотици.
(2) Доколку употребата на супстанциите од ставот
(1) на овој член не е ефикасен во лекување на болестите, може да се користат алопатски третмани, вклучително и антибиотици, кои се користат двапати годишно, односно еден третман годишно кога се работи
за животни чиј производен циклус е пократок од една
година.
(3) Лечење против паразити се врши во два третмани годишно, односно еден третман годишно кога
производниот циклус е пократок од 18 месеци, со исклучок на третманот кој е дел од задолжителната
здравствена заштита.
(4) По спроведувањето на алопатски ветеринарни
третмани и третмани против паразити од ставовите (2)
и (4) на овој член, како и третманите кои се опфатени
со задолжителната здравствена заштита на животни,
периодот на каренца трае двојно подолго во однос на
периодот на каренца во неорганско производство во
согласност со упатството на производителот на лекот,
а во случај периодот на каренца да не е одреден со
упатството на произведувачот, периодот на каренца се
смета дека е 48 часа.
V. СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
КОИ ДОПОЛНИТЕЛНО СЕ УПОТРЕБУВААТ
Член 20
Средствата за чистење и дезинфекција кои дополнително се употребуваат при одгледување на водни
животни се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
VI.ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА
Член 21
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 32-469/4
7 јули 2020 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 188
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2337.
Врз основа на член 74 став (8) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16,
31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 244/19 и 18/20), министерот за транспорт и врски
донесе

2338.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ број 70/1992 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 202/2019), на седницата одржана на 24 јуни 2020
година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАЗЕЦОТ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ
ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА
КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на членот 3 од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со
законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, донесена од
Владата на Република Северна Македонија, број 445004/1 од 5 јуни 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 149/2020).
2. СЕ ЗАПИРА ИЗВРШУВАЊЕТО на поединечните акти и дејствија што се преземени врз основа на членот 3 од актот, означен во точката 1 од ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
4. Светскиот македонски конгрес од Скопје, до
Уставниот суд на Република Северна Македонија, поднесе иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на членот од актот,
означен во точката 1 од Решението.
Според наводите од иницијативата, во текот на вонредната состојба, Владата на предлог на Комисијата за
заразни болести, а во согласност со Законот за заштита
на населението од заразни болести, донела Одлука за
мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19, како и одлуки за нејзини измени и
дополнувања („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 62/2020, 63/2020, 64/2020, 66/2020,
70/2020, 72/2020, 92/2020, 100/2020, 107/2020,
109/2020, 119/2020, 123/2020, 125/2020, 126/2020,
134/2020, 136/2020 и 140/2020), со кои Владата, со соодветни протоколи, постепено ги олабавувала мерките
за заштита од covid-19.
Протоколите за постепено олабавување на мерките
за заштита од covid-19, биле донесени пред донесувањето, односно влегувањето во сила на Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата
со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна Македонија” број
149/2020), влезена во сила на 5 јуни 2020 година, во која е содржан оспорениот член 3, а со кој помеѓу другото се врши ставање во мирување на започнати постапки за избор на раководни органи во високообразовна
установа.
Имено, Владата и покрај тоа што пред да го пропише оспорениот член 3 од предметната уредба со законска сила, со мерки и протоколи овозможила вработените во високообразовните установи да одат на работа, да
можат да држат седници, состаноци и слично, да можат
да спроведуваат испити со физичко присуство, за потоа
со оспорениот член 3 од предметната уредба со законска сила, да не оневозможува довршување на започнати постапки во високообразовни установи.

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување
на опремата за кои не е потребно одобрение за градење
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.55/18)
по членот 33 се додава нов член 33-а кој гласи:
“Член 33-а
За вградување или замена на опрема во градба за
внатрешна гасоводна инсталација, потребно е да се
достави следната документација:
- акт за употреба или имотен лист за објектот во кој
треба да се вгради или замени опремата;
- ревидиран основен проект;
- елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи;
- согласност на елаборатот за заштита од пожари,
експлозии и опасни материи од Дирекцијата за заштита
и спасување;
- претходна согласност на oсновниот проект од Министерството за внатрешни работи;
- согласност на основниот проект од Министерството за внатрешни работи;
- согласност на основниот проект од субјектот надлежен за гасоводна инфраструктура и
- договор со заедницата на сопственици на посебни
делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, доколку опремата се вградува
или заменува во објект во етажна сопственост односно
писмена согласност од сопственикот/сопствениците
доколку се поставува на индивидуален објект.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4905/1
14 јули 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

РЕШЕНИЕ
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Понатаму, се наведува дека уредбите со законска
сила коишто Владата ги донесува за време на вонредна
состојба, мора да бидат во согласност со причината поради која е утврдено постоење на вонредна состојба, со
што не смеат да излегуваат надвор од причините за
вонредната состојба и да навлегуваат во други правно
уредени односи, какво што било уредувањето со оспорениот член 3 од предметната уредба со законска сила,
бидејќи во услови на олабавени мерки за заштита од
covid-19, во согласност со донесените протоколи за
заштита, не можело да се смета дека оспорениот член 3
од Уредбата бил донесен заради заштита на здравјето
во ситуација кога Владата со претходно донесени мерки и протоколи, веќе овозможила да се одржуваат седници, конференции, состаноци и слично, вработените
да одат на работа, со физичко присуство да држат предавања, да се полагаат испити и сл., а од друга страна
истото да не се овозможува во високообразовните установи, со што истовремено, со оспореното уредување се
повредувал принципот на недискриминација.
Владата имала право со уредби со законска сила да
продолжува мандат којшто истекувал за време на траење на вонредна состојба, со цел да се овозможи нормално функционирање на високообразовните установи
во случај на неможност да се спроведат постапките за
избор на органи и тела, но доколку се создадат услови
изборите да се извршат, а тие услови биле создадени со
мерките и протоколите на Владата, од кои причини дополнителното уредување содржано во оспорениот член
3 од предметната уредба со законска сила, било спротивно на принципот на владеењето на правото од член
8 став 1 алинеја 3, членот 46 од Уставот со кој се гарантира автономијата на Универзитетот и членот 51 од
Уставот, но и спротивно на член 9 став 1 точка 4 од Законот за високото образование, имајќи предвид дека
автономијата во управувањето со високообразовни установи се изразувала, помеѓу другото и во изборот,
именувањето и отповикувањето на органите согласно
со законот, статутот и другите општи акти.
Поради наведеното со иницијативата се бара поништување на оспорениот член од предметната уредба
со законска сила, со предлог за донесување на решение
за запирање од извршување на актите и дејствијата што
се преземаат врз основа на оспорениот член од предметната уредба поради настанување на тешко отстранливи последици.
5. Судот на седницата утврди дека со оспорениот
член 3 од Уредбата со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за високото образование („Службен весник
на Република Северна Македонија” број 149/2020), се
менува ставот 2 на членот 5 од Уредбата кој гласи:
„Постапките за избор на раководни органи на високообразовните установи започнати пред денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила, се ставаат во мирување со денот на влегување во сила на
оваа уредба со законска сила, најмалку за време на траењето на вонредната состојба.“
Судот утврди и дека по ставот 2 на членот 5 од
Уредбата, се додаваат нови ставови 3, 4 и 5 со следната
содржина:
„Дејствијата преземени во постапките за избор на
органите и телата на високообразовните установи до
денот на влегување во сила на оваа уредба се сметаат
за важечки.
Спроведувањето на останатите дејствија за избор
на раководни органи на високообразовните установи,
кои започнале пред влегување во сила на оваа уредба
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со законска сила, продолжуваат по престанокот на траењето на вонредната состојба и по престанокот на ограничувањата утврдени со закон.
Постапките за избор на органи и тела на кои мандатот им истекува за време на траењето на вонредната
состојба, за кои не е отпочната или спроведена постапка за избор пред денот на влегување во сила на оваа
уредба со законска сила, ќе отпочнат по престанокот на
траењето на вонредната состојба и по престанок на ограничувањата утврдени со закон.“
6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, владеењето на правото е
темелна вредност на уставниот поредок на Република
Северна Македонија.
Со членот 46 од Уставот, на универзитетот му се
гарантира автономија, а условите за основање, вршење
и престанок на дејноста на универзитетот, се уредуваат
со закон.
Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со член 126 став 1 од Уставот, се уредува дека при
постоење на воена или вонредна состојба, Владата во
согласност со Уставот и со закон донесува уредби со
законска сила, а според ставот 2 на членот од Уставот,
овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието.
Претседателот на Републиката донесе пет последователни одлуки за утврдување на постоење на вонредна состојба на територјата на Републиката и тоа: од
18.03.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 68/2020), од 17.04.2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 104/2020), од 17.05.2020 („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 127/2020), од
31.05.2020 („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 142/2020) и од 15.06.2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 159/2020).
Првите четири одлуки се донесени заради заштита
и справување со последиците од ширењето на коронавирусот COVID-19, а последната одлука за утврдување
на постоење на вонредна состојба од 15.06.2020 година, е донесена заради подготовка и спроведување на
предвремени избори за пратеници во Собранието на
Република Северна Македонија, со мерки за заштита
на јавното здравје во услови на пандемија на коронавирусот COVID-19.
Вонредната состојба прогласена заради заштита и
справување со последиците од ширењето на коронавирусот COVID-19, заврши на 13 јуни 2020 година (сабота), а вонредната состојба прогласена заради подготовка и спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, со мерки за заштита на јавното здравје во услови
на пандемија на коронавирусот COVID-19, заврши на
22 јуни 2020 година (понеделник).
По повод прогласената вонредна состојба, Владата
донесе низа уредби со законска сила, меѓу кои и уредби со кои го уредува начинот на примена на одредени
закони за време на траењето на вонредната состојба во
деловите од законите коишто се однесуваат на постапки за полагање на стручни испити, постапки за избор
на раководни органи и слично, односно за ставање во
мирување започнати постапки за време на траење на
вонредна состојба, за продолжување рокови коишто
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истекуваат за време на траење на вонредна состојба и
слично, како и за продолжување на мандати на раководни органи и тела коишто истекуваат за време на
траење на вонредна состојба.
Владата и во сферата на образованието донесе
уредби со законска сила, конкретно за начинот на примена на Законот за високото образование за време на
вонредна состојба.
Имено, со Уредба со законска сила за примена на
Законот за високото образование за време на вонредна
состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 76/2020), влезена во сила на 24 март
2020 година, Владата уреди работењето во високообразовните установи да се одвива без физичко присуство
на вработените, студенти и други физички лица, преку
системот за далечинско учење со примена на средства
за електронска комуникација.
Следствено, со членот 5 од таа уредба со законска
сила, Владата уреди продолжување на мандатот на органите и телата, за време на траењето на вонредната
состојба ако високообразовната установа до денот на
истекот на мандатот не извршила избор на нови органи
и тела, со задолжување, високообразовната установа
најдоцна во рок од 30 дена од денот на престанување
на траењето на вонредната состојба да започне, односно да ја продолжи постапката за избор на органите и
телата.
По оваа уредба со законска сила, Владата донесе
Уредба со законска сила за изменување и дополнување
на Уредбата со законска сила за примена на Законот за
високото образование за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 116/2020), влезена во сила на 5 мај 2020 година.
Со оваа уредба со законска сила, се уште не е овозможено работењето во високообразовните установи да се
одвива со физичко присуство, па во таа смисла Владата
дополнително со таа уредба, уредува продолжување на
рокови за важење на акредитација, рокови за донесување на решение за акредитација, рокови за донесување
на акти предвидени со Законот за високото образование и сл.
Меѓутоа, Владата, а согласно своите одлуки за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус covid-19 („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 62/2020, 63/2020, 64/2020, 66/2020,
70/2020, 72/2020, 92/2020, 100/2020, 107/2020,
109/2020, 119/2020, 123/2020, 125/2020, 126/2020,
134/2020, 136/2020 и 140/2020), како и протоколи коишто се составен дел на тие одлуки, донесени на предлог на Комисијата за заразни болести, а во согласност
со Законот за заштита на населението од заразни болести, во јавните и приватните дејности, започна постепено да го враќа функционирањето на субјектите со
овозможување на физичко присуство на вработени и
други лица согласно протоколите за заштита од covid19.
Во оваа насока, со Протоколот за одржување на
седници на органи на управување и конференции
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 134/2020) од 22 мај 2020 година, се уредува дека
при одржување на седници, состаноци и слично, бројот
на присутните лица во затворен простор не е ограничен, а присутните треба да бидат на растојание од 1,5
до 2,0 м, со носење заштитна маска и други заштитни
мерки според Протоколот.
Исто така, Владата донесе Протокол за утврдување
и постапување на јавните и приватните високообразовни установи во Републиката, односно единиците во
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состав на истите, при изведување на испитите („Службен весник на Република Северна Македонија” број
140/2020) од 29 мај 2020 година и Протокол за превентивни мерки за сите работни места („Службен весник
на Република Северна Македонија” број 147/2020) од 3
јуни 2020 година, со кои одлуки и протоколи во состав
на одлуките, Владата овозможува непречено одвивање
на работењето во високообразовните установи, поточно со физичко присуство на раководен кадар, наставен
кадар, студенти и други физички лица, но согласно со
мерките за заштита од коронавирусот COVID 19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство.
Следствено, Владата согласно донесените одлуки и
протоколи донесе Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за
примена на Законот за високото образование за време
на вонредна состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија” број 134/2020), влезена во сила
на 22 мај 2020 година, со која сметано од 22 мај 2020
година, се овозможува целокупното функционирање и
работење во високообразовните установи да се одвива
со физичко присуство на физичките лица, согласно со
мерките за заштита од коронавирусот COVID 19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство.
Меѓутоа, на 5 јуни 2020 година, Владата донесе
Уредба со законска сила за изменување и дополнување
на Уредбата со законска сила за примена на Законот за
високото образование за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
број 149/2020), влезена во сила на 5 јуни 2020 година,
со којашто во суштина, Владата преку оспорениот член
3 од таа уредба, ги става во мирување започнатите постапки за избор на раководни органи на високообразовните установи, а и не овозможува да отпочнат постапки за избор на органи и тела доколку не отпочнале
или не биле спроведени постапки за избор пред 5 јуни
2020 година кога е донесена предметната уредба со законска сила, со што, не се оневозможува започнатите
постапки пред овој датум, да имаат процедурален епилог, а и нови да отпочнат.
Од ова произлегува дека, иако Владата претходно
со Уредба со законска сила од 22 мај 2020 година, го
враќа нормалното функционирање, односно работење
во високообразовните установи со физичко присуство
согласно протоколите и мерките коишто ги донела за
заштита од коронавирусот, а согласно со тоа и овозможила да се држат седници и одржуваат состаноци, да
се спроведуваат постапки за избор на раководни органи и други органи и тела, односно го овозможила севкупното функционирање во високообразовните установи со физичко присуство и со употреба на заштитни
мерки согласно протоколите за таа цел, за потоа, Владата со оспорениот член 3 од предметната уредба, да го
спречи понатамошното редовно функционирање во високообразовната установа, и тоа само во однос на надлежните лица кои ги спроведуваат процедурите за избор на раководни органи, како и органи и тела, на начин што со оспорениот член 3 од предметната уредба,
налага мирување на започнати процедури за избор на
раководни органи, со формулација „најмалку за време
на траењето на вонредната состојба”, односно да не отпочнуваат постапки за избор на органи и тела во високообразовните установи, сметано од 5 јуни 2020 година, а да продолжат по престанокот на траењето на
вонредната состојба и по престанокот на ограничувањата утврдени со закон.
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Според Судот, Владата со уредба со законска сила
може поинаку да регулира одредени прашања коишто
се уредени со важечки закони, може да одредува нови
рокови, може да ги менува постојните и да носи нови
решенија, но ваквите овластувања не се неограничени.
Имено, Уставот има две уставни ограничувања на овластувањето на Владата да носи уредби со законска
сила. Првото е, уредбите да уредуваат неопходни мерки кои се во функционална врска со директно или индиректно соочување и надминување на причините и
последиците од вонредната состојба, со водење сметка
мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да бидат разумни и пропорционални во светло на
што побрзо враќање во редовна состојба (со што во
суштина ќе бидат задоволени членовите 125 и 126 од
Уставот). Второто ограничување е уредено во членот
54 од Уставот, чиешто задоволување бара ограничувањето на слободите и правата во вонредна состојба да
не може да биде дискриминаторско по основ на пол,
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба. Во вонредна состојба не може да се ограничат правото на живот, забраната на мачење, нечовечко и понижувачко
постапување и казнување, правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата и вероисповеста.
Во конкретниот случај, неспорно Владата со претходни измени и дополнувања на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за високото образование за
време на вонредна состојба од 22 мај 2020 година, го
враќа функционирањето и работењето во високообразовните установи со физичко присуство на лица вработени и др., а согласно со мерките за заштита од коронавирусот COVID 19 од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство, за потоа со измени и
дополнувања на 5 јуни 2020 година, а преку оспорениот член 3 од предметната уредба со законска сила, да
го оневозможи спроведување на започнати постапки за
избор на раководни органи во високообразовната установи, како и за избор за органи и тела.
Имајќи предвид дека уредбите со законска сила коишто ги донесува Владата, треба да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или индиректно соочување и надминување на
причините и последиците од вонредната состојба, со
водење сметка мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да бидат разумни и пропорционални во светло на што побрзо враќање во редовна
состојба, како и имајќи предвид дека Владата донела
уредба со законска сила од 22 мај 2020 година, согласно која работењето и функционирање на високообразовните установи се враќа во редовна состојба, односно со физичко присуство на вработени, студенти и други лица, односно на целата стручна служба, со почитување на протоколите за заштита од коронавирусот, со
тоа, подоцнежното уредување со оспорениот член 3 од
предметната уредба со законска сила од 5 јуни 2020 година, според Судот, не наоѓа општествената оправданост и целисходност во однос на целите коишто треба
да се постигнат со оневозможувањето на надлежните
лица во високообразовната установа да ги спроведуваат постапките за избор коишто веќе ги започнале пред
5 јуни 2020 година, односно истите да мируваат по тој
период.
Исто така, одредбите уредени со оспорениот член 3
на Уредбата со законска сила од 5 јуни 2020 година,
опфаќаат содржини кои поради нивната нејасност и
непрецизност, имплицираат правна несигурност за гра-
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ѓаните, спротивно на принципот на владеењто на правото. Конкретно, од содржината на ставот 2 на членот
5 од Уредбата, изменет со оспорениот член 3 од предметната уредба со законска сила, произлегува дека постапките за избор на раководни органи, кои започнале
пред 5 јуни 2020 година, по овој датум тие нема да можат да продолжат, односно дека тие ќе мируваат, временски изразено преку формулацијата: „најмалку за
време на траењето на вонредната состојба”.
Според Судот, наведената формулација не дава јасна претстава во однос на тоа до каде и до кога ќе се
протега мирувањето на процедурите за избор на раководни органи во високообразовните установи, а воедно
и пропишувањето во ставовите 4 и 5 на членот 5 од
предметната уредба со законска сила, не дава јасна
претстава во однос на продолжувањето на постапките
или отпочнувањето на постапките, без конкретно прецизирање кои се тие ограничувања утврдени со закон
коишто треба да престанат, за да може да продолжат
започнатите постапки за избор на раководни органи
ставени во мирување, како и да отпочнат постапките за
избор на органи и тела во високообразовната установа,
со што се загрозува уставниот принцип на владеење на
правото.
Владеењето на правото подразбира јасност и прецизност во уредувањето, поточно одредбата да не внесува ниту најмала доза на правна несигурност, бидејќи
само таквите правни норми можат да претставуваат солидна основа за постапување од страна на државните
органи, институции, установи и сл., што значи дека само јасни и прецизни норми можат да ја гарантираат
правната сигурност на граѓаните како составен дел на
принципот на владеењето на правото, а за оваа цел,
принципот на владеењето на правото го обврзува доносителот на прописот да конципира прецизни, недвосмислени и јасни норми, но и обврска тие норми да бидат во согласност со целите коишто треба да се постигнат со истите.
Понатаму, самиот факт на донесена уредба со законска сила од страна на Владата („Службен весник на
Република Северна Македонија” број 134/2020), влезена во сила на 22 мај 2020 година со која се овозможува
функционирање и работење на високообразовните установи со физичко присуство со примена на мерките и
протоколите за заштита од covid-19, а потоа ставање во
мирување на започнати процедури за избор на раководни органи, органи и тела, имплицира неможност високообразовната установа да ги спроведува своите надлежности, односно да врши избор, именување и отповикување на органите согласно со законот, статутот и
другите општи акти, низ кои согласно со член 9 став 1
точка 4 од Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија” број 82/2018), се изразува автономијата во управувањето со високообразовни установи, која автономија е гарантирана со членот 46 од Уставот.
7. Имајќи го во предвид погоре наведеното, пред
Судот, со основ се постави прашањето за согласноста
на оспорениот член 3 од Уредбата со законска сила за
изменување и дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за високото образование за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 149/2020) со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3, членот 46 и членот 51
од Уставот, како и со одредбите од член 9 став 1 точка
4 од Законот за високото образование. Судот исто така
оцени дека се исполнети условите од членот 27 од Деловникот на Судот за донесување на решение за запи-
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рање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на уредбата со законска сила во делот којшто се однесува на оспорениот
член 3.
8. Поради изнесеното, Судот, одлучи како во точките 1, 2 и 3 од ова решение.
9. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски и
Вангелина Маркудова.
У. бр. 201/2020
24 јуни 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2339.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 13 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија, увоз-извоз, угостителство, туризам и услуги,
КУЛИ, Лилјана Мариновска Прилеп ДООЕЛ, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КУЛИ СОЛАР”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-50/20
13 јули 2020 година
Скопје

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

Прилог:
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Трговско друштво за производство, трговија, увозизвоз, угостителство, туризам и услуги, КУЛИ, Лилјана Мариновска Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул.
Александар Македонски бр. 158 Прилеп, Република
Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 13 јули 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 13 јули 2055
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-431-2020
6. Единствен матичен број: 4161491
7. Единствен даночен број: 4021990106993
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КУЛИ СОЛАР” со локација на објект на КП бр.15374/1, КО Прилеп, Општина Прилеп.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, 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 Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
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- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
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) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) 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.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. 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 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 и водни
услуги на Република Северна Македонија, 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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13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КУЛИ СОЛАР”, со
следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“КУЛИ СОЛАР”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 184,8 kW,
в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
д) податоци за опрема:
- тип на фотонапонски панели: монокристални
- производител на фотонапонски панели: JAM60S10
320-340/PR
- број на фотонапонски панели: 560
- моќност на фотонапонски панели: 330 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- DELTA M50A, моќност 50 kW, 2 парчиња и
- DELTA M88H, моќност 73 kW, 1 парче
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.570
kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
262.687 kWh
_____________
2340.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 13 јули 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија, услуги
и транспорт ФОЛИ-КОМ ДОО увоз-извоз с.Куклиш
Струмица, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОЛИ-КОМ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-142/20
13 јули 2020 година
Скопје

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

Прилог:
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ФОЛИ-КОМ ДОО увоз-извоз с.Куклиш Струмица, со седиште во Населено место без уличен систем
бр.5 Куклиш, Струмица, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 13 јули 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 13 јули 2055
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-433-2020
6. Единствен матичен број: 6213472
7. Единствен даночен број: 4027007153210
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОЛИ-КОМ” со локација на кровни површини на објекти на КП бр.1125/5,
КО Градошорци-Вонград, Општина Василево.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, 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 Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
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) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
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- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) 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.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. 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 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 и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОЛИ-КОМ”, со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“ФОЛИ-КОМ”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 110,04 kW,
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в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
д) податоци за опрема:
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL
GROUP PiK280Р(60)
- број на фотонапонски панели: 393
- моќност на фотонапонски панели: 280 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONUS ECO 27kW 3ph, 37.800 Wp, 3 парчиња
- FRONUS SYMO 12.50kW 3ph, 18.800 Wp, 1 парче
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.630
kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
144.277 kWh
____________
2341.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20.7.2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

60,00 (денари/литар)
62,00 (денари/литар)
53,00 (денари/литар)
52,50 (денари/литар)
26,215 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на
мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
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Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:

- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

-

19,777 (денари/литар)

-

21,505 (денари/литар)

-

20,242 (денари/литар)

-

19,797 (денари/литар)
18,826 (денари/килограм)

-

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,658 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,625 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,472 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,484 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,080 (денари/литар)

0,080 (денари/литар)
-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

-

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,740 (денари/килограм)

-

23,692 (денари/литар)
23,692 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
21.07.2020 година и истата ќе се објави во “Службен
весник на Република Северна Македонија” и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
Бр. 02-1595/1
Македонија
20 јули 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
___________
2342.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023
година на КЈП „Нискоградба“ Битола бр.01-365/1 од 26
мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија под УП1 бр.08-78/20 од 28 мај
2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 13 јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА КЈП „НИСКОГРАДБА“ БИТОЛА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На КЈП „НИСКОГРАДБА“ Битола се утврдува
просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 13,54 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 13,62 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 13,69 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 6,39%;
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- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 6,16%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 5,93%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 12,68 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 14,41 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 12,78 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 14,46 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 12,87 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 14,50 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20212023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и веб страницата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021
година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
УП1 бр. 08-78/20
Македонија
13 јули 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
____________
2343.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 2023 година, на ЈПКД Огражден Босилово, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија под
УП1 бр. 08-99/20 од 4 јуни 2020 година, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 13 јули
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈПКД ОГРАЖДЕН БОСИЛОВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈПКД Огражден Босилово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 22,24 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 23,21 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 23,65 ден/m³.
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2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,96%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 3,27%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,23%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 22,03 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 22,45 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 22,45 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 23,97 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 22,88 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 24,41 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2021-2023 година.
6. Решението 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 се применува од 1 јануари 2021
година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
УП1 бр. 08-99/20
Македонија
13 јули 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
____________
2344.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 2023 година, на ЈКП „Мирмбајтја“ Желино бр.03-62/2
од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-112/20 од
10 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 13 јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП „МИРМБАЈТЈА“ ЖЕЛИНО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈКП „Мирмбајтја“ Желино се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
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- за 2021 година во износ од 13,10 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 13,26 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 13,42 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 13,07 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 13,13 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 13,23 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 13,29 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 13,39 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 13,46 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари
2021 година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
УП1 бр. 08-112/20
Македонија
13 јули 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
____________
2345.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023
година на КЈП „Нискоградба“ Битола бр.03-62/4 од 15
мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија под УП1 бр.08-113/20 од 10 јуни
2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 13 јули 2020 година, донесе

20 јули 2020

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈКП „МИРМБАЈТЈА“ ЖЕЛИНО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈКП „Мирмбајтја“ Желино се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување
на урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 8,23 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 7,89 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 7,56 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 8,21 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,25 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 7,87 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 7,91 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 7,54 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 7,58 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20212023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и веб страницата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021
година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
УП1 бр. 08-113/20
Македонија
13 јули 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
____________
2346.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 2023 година, на ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш
бр.0302-320/2 од 10 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1
бр. 08-128/20 од 24 јуни 2020 година, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 13 јули
2020 година, донесе

20 јули 2020

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ РАДОВИШ ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш се утврдува
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода
за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 30,85 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 32,01 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 33,24 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 4,19%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,01%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,88%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 29,56 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 32,15 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 30,72 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 33,29 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 31,95 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 34,53 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари
2021 година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
УП1 бр. 08-128/20
Македонија
13 јули 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
____________
2347.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за прочистување на отпадни води со предлог
тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на
ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш бр.0302-319/2 од 10
јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија под УП1 бр. 08-129/20 од 24 јуни
2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 13 јули 2020 година донесе

Бр. 188 - Стр. 21

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ РАДОВИШ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш се утврдува
просечна тарифа за водната услуга прочистување на
отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 27,93 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 28,64 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 29,55 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 51,31%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 50,60%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 50,51%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 13,60 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 42,27 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 14,15 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 43,13 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 14,63 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 44,48 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари
2021 година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
УП1 бр. 08-129/20
Македонија
13 јули 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
____________
2348.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023
година на ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш бр.0302318/2 од 10 јуни 2020 година, заведено во архивата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08130/20 од 24 јуни 2020 година, Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 13 јули 2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ РАДОВИШ ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш се утврдува
просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 4,51 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 5,21 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 5,74 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,54%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 1,45%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 2,12%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 4,49 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,53 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 5,14 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,29 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 5,61 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,86 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20212023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и веб страницата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021
година.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги
на Република Северна
УП1 бр. 08-130/20
Македонија
13 јули 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
____________
2349.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за прочистување на отпадни води со предлог
тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на КЈП
„Нискоградба“ Битола бр.01-365/2 од 23 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија под УП1 бр.08-133/20 од 25 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 13 јули 2020 година донесе

20 јули 2020

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ НА КЈП „НИСКОГРАДБА“ БИТОЛА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На КЈП „Нискоградба“ Битола се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 2,87 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 2,96 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 3,04 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 0,39%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 0,59%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,62%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 2,86 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 2,88 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 2,94 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 2,98 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 3,02 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,05 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари
2021 година.

УП1 бр. 08-133/20
13 јули 2020 година
Скопје

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

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2350.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015,
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и
171/2017 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2020 година, донесе

20 јули 2020

Бр. 188 - Стр. 23

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ НА
ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА КАРДИОЛОГИЈА И КАРДИОХИРУРГИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
пакети на завршени здравствени услуги од болничката
здравствена заштита од областа на кардиологија и кардиохирургија („Службен весник на Република Македонија“ број 47/2014, 107/2016, 203/2018 и 25/2019), во
членот 2 во табелата, по услугата БЛК8, се додава
следната табела:
Шифра
БЛК 9

Вид на здравствена
услуга
Вградување на помошен
уред за поддршка на срцевата работа (двострана)
(BiVAD biventricular
assist device)

Референтна цена

14.488.500

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-7603/1
1 јуни 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.
__________

2351.
Врз основа на член 56 став 1 точка 69 и 70 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник
на Република Македонија број 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013,
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014,
188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015,
150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016,
37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ број
275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 мај 2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО ПРОДОЛЖЕНО БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за
склучување договори и за начинот на плаќање на
здравствените услуги кои ги пружаат природните лекувалишта кои вршат специјализирана медицинска ре-

хабилитација како продолжено болничко лекување и
специјалистичко консултативна здравствена заштита
на осигурените лица, на товар на средствата на Фондот, од задолжително здравствено осигурување во мрежата на здравствени установи.
Критериуми за склучување на договор
Член 2
За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во природните лекувалишта кои вршат специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување и специјалистичко консултативна здравствена заштита, Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија (во
натамошниот текст: Фонд) склучува договори со природните лекувалишта.
Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните
критериуми:
1) да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана согласно Законот
за здравствената заштита;
2) да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадар) согласно Решение за
дозвола за работа на здравствени установи и/или Договор за лиценца за вршење на здравствена дејност во
мрежата на здравствени установи и список за дејности
потпишан од директорот на здравствената установа.
3) здравствените услуги на осигурените лица, да ги
пружаат лекари специјалисти со соодветна лиценца за
работа, вработени во природното лекувалиште.
4) да се вклопува со потребите на населението на
подрачјето на здравствената установа;
5) да се платени придонесите за задолжително
здравствено осигурување;
6) да негува добри деловни односи.
Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги
склучува, во согласност со мрежата која ја утврдува
Владата на РСМ по предлог на Министерство за здравство, а по доставена понуда за склучување на договор
од страна на природното лекувалиште заедно со потребна придружна документација.
Склучување на договорот
Член 3
Со договор склучен меѓу Фондот и природното лекувалиште во мрежата на здравствени установи за
обезбедување и извршување на здравствени услуги на
осигурените лица во специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување и
специјалистичко консултативна здравствена заштита,
се регулираат односите и се утврдува видот и обемот,
квалитетот, начинот и роковите за остварување на договорените здравствени услуги, референтни цени, начин и рокови на плаќање, контрола на спроведувањето
на договорот, права и oбврски на договорните страни,
договорни казни и услови за раскинување на договорот, како и други прашања кои се однесуваат за уредување на меѓусебните односи помеѓу договорните
страни.
Договорот се склучува за дејности кои природното
лекувалиште ги врши согласно Решението за дозвола
за работа и/или Договор за лиценца за вршење на
здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и образец за дејности потпишан од директорот на
природното лекувалиште.
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Договорот се склучува за период од една или повеќе години. Природното лекувалиште за целиот период
на важење на договорот треба да има важечка лиценца
за вршење на здравствената дејност во мрежата на
здравствени установи, согласно со прописите од областа на здравствената заштита.
Здравствени услуги по дејности за кои се склучува
договор
Член 4
Здравствената дејност ја опфаќа специјализираната
медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување и специјалистичко консултативната
здравствена заштита, која се остварува во природното
лекувалиште.
Член 5
Природните лекувалишта пружаат здравствени услуги од специјализираната медицинска рехабилитација
како продолжено болничко лекување и специјалистичко консултативна здравствена заштита.
Како здравствени услуги во смисла на овој правилник, се сметаат основните здравствени услуги од
член 9 став 1 под б) специјалистичко-консултативната
здравствена заштита точка 2 од Законот за здравственото осигурување (во натамошниот текст: Закон).
II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ
Појдовни основи за утврдување на надоместокот
Член 6
Надоместокот се утврдува согласно Одлуката за утврдување на критериуми на договорен надоместок (буџетот) на здравствените установи, во рамките на Планот и програмата за здравствени услуги и Буџетот на
Фондот утврдени за таа намена. Утврдениот надоместок се смета како договорен надоместок за специјализираната медицинска рехабилитација како продолжено
болничко лекување и специјалистичко консултативната здравствена заштита, за секоја година пооделно во
периодот на важење на договорот. Во надоместокот не
е пресметано учеството на осигуреното лице (партицијата) кое е приход на природното лекувалиште како
здравствена установа.
Договорниот надоместокот на природното лекувалиште во согласност со дејноста за која има склучено
договор се утврдува според:
1. Остварената вкупна вредност на видот и обемот
на здравствени услуги во првото, второто и третото
тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од
претходната година во специјалистичко – консултативна здравствена заштита, по утврдени пакети на здравствени услуги и утврдени референтни цени;
2. Остварената вкупна вредност на видот и обемот
на здравствени услуги во првото, второто и третото
тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од
претходната година во специјализираната медицинска
рехабилитација како продолжено болничко лекување,
по утврдени пакети на здравствени услуги и утврдени
референтни цени;
3. Согласно расположливите средства во буџетот на
Фондот за таа намена.

20 јули 2020

Член 7
Врз основа на критериумите наведени во членот 7
на овој Правилник, се утврдува вкупен надоместок на
природното лекувалиште во кој се опфатени сите потребни трошоци за лекови, медицински и друг потрошен материјал потребен за целосно извршување на
здравствената услуга на осигурените лица, како и трудот на вработените.
Висината на вкупниот договорен надоместок се утврдува со Одлука на Управниот одбор на Фондот, за
специјализираната медицинска рехабилитација како
продолжено болничко лекување и специјалистичко
консултативната здравствена заштита одделно, за период јануари- декември во тековната година.
Ревидирање на договорниот надоместок може да се
врши при промена на расположливите средства во буџетот на Фондот за таа намена.
Ревидирањето исто така, може да се врши со прераспределба на средствата од неостварената вкупна
вредност на договорениот вид и обем на здравствени
услуги (намалување), од одредени природни лекувалишта на природни лекувалишта кои оствариле поголема вредност од договорениот надоместок (зголемување) од променливиот дел. Прераспределбата на променливиот дел, може да се врши врз основа на анализа
на остварувањето на договорениот вид и обем на шест
месеци, како и со можност за ревидирање за третиот
квартал, врз основа на податоци со кои располага Фондот.
Планирање на видот и обемот на здравствените
услуги
Член 8
Како вид и обем на здравствени услуги, се сметаат
здравствени услуги кои природните лекувалишта ги
обезбедуваат на осигурените лица според вид и обем
на здравствени услуги во тековната година, прикажани
како завршени специјалистичко-консултативни здравствени услуги и како останати болнички услуги.
Видот и обемот на здравствените услуги опфатени
со основниот пакет од дејноста за која има дозвола за
работа од Министерството за здравство, природните
лекувалишта ги обезбедуваат на товар на средствата на
Фондот и ги понудуваат со план за секоја дејност поодделно, за секоја година за периодот за кој се склучува
договорот.
Плановите за видот и обемот на здравствени услуги
на природните лекувалишта за специјалистичко-консултативна здравствена заштита и специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко
лекување задолжително, се усогласуваат со утврдениот
договорен надоместок за секоја дејност и година во периодот на важење на договорот.
Преговори
Член 9
За утврдување на надоместоците Фондот организира преговори со природните лекувалишта.
За потребите на преговорите Фондот може да бара,
од природните лекувалишта да достават дополнителни
податоци за воведување на нови здравствени услуги со
примената на нови методи во лекување, кадар, опрема
и друго, за да се обезбедат неопходни информации за
определување на надоместокот.
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Распределба на надоместокот
Член 10
Висината на вкупниот договорен надоместок се утврдува за специјализирана медицинска рехабилитација
како продолжено болничко лекување и специјалистичко консултативната здравствена заштита одделно, за
период јануари - декември во тековната година.
Следење на резултатите од извршената работа
Член 11
За следење на успешноста на работењето во природните лекувалишта може да се користат следните
индикатори:
а) специјалистичко консултативна здравствена заштита
- задоволство на осигурени лица и
- количник (однос) на бројот на првите и повторените амбулантски прегледи односно пакети на здравствени услуги;
- број на упати од здравствената установа до друга
здравствена установа од иста дејност (преупатување).
Природните лекувалишта известувањето за резултатите од извршената работа за наведените индикатори
ги доставува до Фондот еднаш во годината со извештаи прикажани по квартали.
Начин на искажување на извршени здравствени
услуги
Член 12
Здравствените услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита се искажуваат според референтни цени на пакети на завршени здравствени епизоди на лекување и референтни цени на завршени специјалистичко консултативни здравствени услуги.
Пакетите претставуваат групи на збирни здравствени услуги упросечени како најчесто групирани услуги,
врз основа на упатствата за практикување на медицина
заснована на докази, по упат на избран лекар/специјалист/супспецијалист.
За специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување се утврдени референтни цени на пакети на здравствените услуги врз основа на Методологија за утврдување на референтни
цени на здравствени услуги, останатите болнички
здравствени услуги.
Референтните цени на здравствените услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена
заштита се утврдуваат со Одлука на Управниот одбор
на Фондот.
Доколку дојде до промена на Одлуката за утврдување на референтни цени на здравствени услуги за специјалистичко - консултативна здравствена заштита и
специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување, ќе се применуваат референтните цени утврдени со измените и дополнувањата
на Одлуката.
Член 13
Вкупниот надоместок како максимално утврден договорен надоместок за обезбеден вид и обем на здравствени услуги, на природното лекувалиште се исплатува согласно месечната фактура за извршени здравствени услуги.

Здравствената установа до подрачната служба на
Фондот доставува фактура за извршени пакети на
здравствени услуги по дејности, по референтни цени и
по референтни цени на завршени здравствени услуги
во специјалистичко-консултативна здравствена заштита.
Фактурите се доставуваат до висината на утврдениот договорен квартален надоместок и пресметана партиципација. За услугите извршени над износот на договорениот квартален надоместок, остварениот вид и
обем на здравствена услуги се искажува на посебен
образец кој претставува статистички податок за договарање на видот и обемот на здравствени услуги за наредната година по дејности кој служи за евиденција и
анализа при утврдување на договорениот надомест во
наредниот период. Искажаните услуги во образецот не
се предмет на плаќање.
Аконтативна исплата на утврдениот месечен надоместок
во услови на постоење на вонредна состојба
Член 14
Во услови на постоење на вонредна состојба, Фондот врши аконтативна исплата на средства од утврдениот годишен надоместок, врз основа на донесена одлука од Управниот одбор на Фондот.
Користење на средствата во здравствената
установа
Член 15
Со средствата остварени според овој правилник,
природното лекувалиште располага самостојно.
Природното лекувалиште е должно за вршење на
здравствените услуги на осигурените лица да обезбеди
лекови според Листата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот, помошни медицински материјали, санитетски и други потрошни материјали потребни за целосно
завршување на здравствените услуги за одредено заболување согласно медицина заснована на докази.
Член 16
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува
сметано од 01.01.2020 година.
Бр. 02-7603/3
1 јуни 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.
__________

2352.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со
член 69 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија број
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013,
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014,
113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015,
129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015,
27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 29 мај 2020 година, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА
ЗДРАВСТВНА ЗАШТИТА

изработени ортопедски помагала, по цени на завршените стоматолошки услуги со потребна документација
за остварување на право на заботехнички и забнопротетички средства според Правилникот за индикации на
остварување на право на ортопедски и други помагала.“

Член 1
Во Правилникот за критериумите за склучување
договори и за начинот на плаќање на здравствените
услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 52/2007 и 104/2012), насловот пред членот 9 и
членот 9 се менуваат и гласат:

По членот 9 се додава нов наслов и нов член 10 кои
гласат:

„Начин на пресметување и плаќање
на извршени здравствени услуги
Член 9
Надоместокот на здравствената установа се исплатува по месеци за остварен вид и обем на здравствени
услуги врз основа на доставена месечна фактура. Фактурирањето се врши за месецот во кој се извршени
здравствените услуги.
Фактурираниот месечен износ се намалува за износот на пресметано учество на осигурените лица (партиципација) во вкупната цена на здравствените услуги.
Фактурираниот месечен износ (намален за партиципацијата) може да биде најмногу до висина на утврдениот надоместок за соодветниот месец, земајќи ги во
предвид дозволените отстапувања.
Надоместокот на здравствената установа се исплатува по месеци за остварен вид и обем на здравствени
услуги врз основа на месечна фактура, но не повеќе од
утврдениот месечен надоместок.
Фактурираниот месечен износ може да биде најмногу до висина на 1/12 од утврдениот годишен надоместок (месечен надоместок). Во текот на шестомесечието здравствената установа може за еден месец да
планира и да оствари здравствени услуги најмалку 50%
од месечниот надоместок.
По исклучок од став 4 на овој член, фактурираниот
месечен износ во првите пет месеци од шестомесечието здравствената установа може да го надмине не повеќе од 10%. Во шестиот месец се врши порамнување до
висината на вкупниот износ за шестомесечието.
Неискористените средства утврдени за првото шестомесечието, здравствената установа не може да ги доискористи во наредното шестомесечие.
За вкупно остварена вредност на вид и обем на
здравствени услуги (фактуриран износ) во износ од
најмалку 90% од утврдениот максимален надоместок
за период од шест месеци, договорениот надоместок за
наредниот период не се намалува.
За реализираните здравствените услуги кои установата ги реализирала на товар на средствата на Фондот а
се над утврдениот договорен надоместок, установата
ги искажува во посебен образец кој може да служи како статистички податок за евиденција и анализа при
утврдување на договорениот надомест за установата во
наредниот период.
Здравствената установа до Фондот доставува фактури за завршени специјалистичко консултативни стоматолошки здравствени услуги по осигурено лице за

Член 2

„Аконтативна исплата на утврдениот месечен надоместок
во услови на постоење на вонредна состојба
Член 10
Фондот во услови на постоење на вонредна состојба врши аконтативна исплата на средства од утврдениот годишен надоместок, врз основа на донесена одлука
од Управниот одбор на Фондот.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува
сметано од 01.01.2020 година.
Бр. 02-7603/4
1 јуни 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.
__________

2353.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија број 25/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 275/2019),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 мај 2020 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА СТОМАТОЛОШКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ број
80/2004, 24/2005, 137/2006, 62/2011, 42/2012,7/2016 и
14/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 234/2019 ), по членот 5 се додава нов
член 5-а, кој гласи:
„Член 5-а
Фондот врши плаќање на надоместокот доколку е
платен придонесот за здравствено осигурување за месецот за кој се исплатува надоместокот.“
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Член 2
По членот 6-а се додава нов член 6-б кој гласи:
„Член 6-б
Во случај кога лекарот – стоматолог е на подолготрајно боледување над 30 дена, односно на породилно
отсуство, и по два неуспешни огласи, не може да вработи нов лекар да го заменува, во период најмногу до
270 дена од настанување на спреченоста за работа,
здравствените услуги на осигурените лица ги пружа
лекарот редовна замена, со обврска за превземање на
медицинската сестра.
Исплата на надоместокот за капитација за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледување/породилно отсуство, се врши на 70% основна капитација.
Лекарот редовна замена нема обврска да врши превентивни прегледи и да ги исполнува целите за осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство.
Исплата на надоместокот за капитација на лекарот
редовна замена се врши за осигурените лица од став 1
и 2 на овој член, за лекарот кој е на подолготрајно боледување од триесет и првиот ден, а за лекарот кој е на
породилно отсуство од првиот ден на спреченост за работа.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од министерот за здравство.
Бр. 02-7603/5
1 јуни 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.
__________

2354.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 275/2019),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 мај 2020 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ бр
42/2012, 176/2013, 47/2014, 7/2016, 122/2016, 14/2018,
129/2018 и 160/2018), по членот 6-а, се додава нов
член 6-б кој гласи:
„Член 6-б
Во случај кога лекарот од дејноста општа медицина
е на подолготрајно боледување над 30 дена, односно на
породилно отсуство, и по два неуспешни огласи, не мо-

же да вработи нов лекар да го заменува, во период најмногу до 270 дена од настанување на спреченоста за
работа, здравствените услуги на осигурените лица ги
пружа лекарот редовна замена, со обврска за превземање на медицинската сестра.
Исплата на надоместокот за капитација за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледување/породилно отсуство, се врши на 70% основна капитација.
Лекарот редовна замена нема обврска да врши превентивни прегледи и да ги исполнува целите за осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство.
Исплата на надоместокот за капитација на лекарот
редовна замена се врши за осигурените лица од став 1
и 2 на овој член, за лекарот кој е на подолготрајно боледување од триесет и првиот ден, а за лекарот кој е на
породилно отсуство од првиот ден на спреченост за работа.“
Член 2
Членот 11 се менува и гласи:
„Превентивните мерки и активности со цел за
унапредување на здравствената состојба, спречување,
сузбивање и рано откривање на болести и други нарушувања на здравјето, се вршат од страна на избраниот
лекар. Видот и начинот на вршење на превентивните
мерки и активности (цели), како и начинот на нивното
плаќање е утвредено со Упатство на Фондот и се поделени на општи цели и специфични цели.
Променливиот износ на надоместокот за капитација
се исплатува секој месец и тоа за:
- рано откривање на заболувања
- рационално пропишување на лекови на рецепт
- рационално издавање на упати
- рационално и оправдано издавање на боледување
до 15 дена
Здравствената установа, односно избраниот лекар,
задолжително превзема активности за постигнување на
превентивните мерки и активности (цели). Извештаите
за планирани и извршени мерки и активности за исполнување на целите, Фондот ги контролира еднаш годишно, а за дејноста гинекологија на квартално ниво.
Доколку со контрола се констатира неизвршување на
мерките и активностите, односно неисполнување на
целите, во определениот процент, променливиот износ
на надоместокот за капитација се намалува за соодветниот процент за определената цел.“
Член 3
По членот 11, се додаваат членовите 11-а, 11-б, 11в, 11-г и 11-д кои гласат:
„Член 11-а
Здравствената установа за постигнување на превентивните мерки и активности (целите) изготвува план на
активности, а репланирање на планот се врши при промена на бројот на осигурените лица кај избраниот лекар и промена на нивната старосна структура.
Член 11-б
Реализација на целта за рецепти во дејноста општа
медицина се извршува по основ на просечен годишен
лимит од 480,00 денари по поен, со изземање на лековите со режим на пропишување по препорака на лекар
специјалист, субспецијалист и конзилиум на лекари од
Листата на лекови на товар на Фондот.
Просечниот годишен лимит за пропишување на антибиотици и анксиолитици изнесува 180,00 денари по
поен во рамките на утврдениот износ од 480,00 денари.
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Остварувањето на оваа цел се оценува врз основа на
реализираните рецепти за лековите од Листата на лекови
на товар на Фондот. Реализацијата на оваа цел се однесува за сите осигурени лица кои го избрале лекарот.
Член 11-в
Заради остварување на целите, избраниот лекар од
дејноста гинекологија е овластен на осигурените лица кои
го избрале, да им пропишува лекови на рецепт, согласно
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот и тоа за
женска популација на возраст над 12 години за гинеколошко–акушерска примарна здравствена заштита. Остварувањето на оваа цел се оценува врз основа на реализираните рецепти за лековите од Листата на лекови на товар
на Фондот. Реализацијата се однесува за сите осигурени
лица кои го избрале лекарот.
Член 11-г
Во случај на прогласена епидемија, во согласност
со Фондот, се зголемува бројот на дозволениот износ,
во зависност од подрачјето на кое е прогласена епидемијата и посебно издадените рецепти по осигурено лице и лекови определени според прогласената епидемија.
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Здравствената установа е должна да поднесе извештај
до Фондот за извршени работи по прогласена епидемија.
Член 11-д
Избраниот лекар од дејноста општа медицина кај
осигурените лица кои го избрале утврдува привремена
спреченост за работа поради болест и повреда (боледување) до 15 дена, согласно општите акти на Фондот.
Остварувањето на оваа цел се оценува врз основа
на издадените боледувања до 15 дена, кои се евидентирани во медицинската документација, секој квартал.
Реализацијата се однесува за сите осигурени лица по
старосни групи кои го избрале лекарот.“
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од министерот за здравство.
Бр. 02-7603/6
1 јуни 2020 година
Скопје
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