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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2583.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 1 септември
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20,
190/20, 195/20, 201/20, 204/20 и 208/20), во член 1, став
1, во точката 1, ставот 1 се менува и гласи:
„1. Од 9 септември 2020 година, може да отпочнат
со згрижување и воспитание на деца детските градинки
и центрите за ран детски развој, согласно Протоколот
од став 2 на оваа точка.“
Во ставот 13, Прилогот број 46 - Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна
Македонија за реализација на воспитно - образовниот
процес со физичко присуство на учениците во учебната
2020/2021 година од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство и од Министерството
за образование и наука, се заменува со нов Прилог број
46, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Во ставот 14, Прилогот број 47 - Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна
Македонија за реализација на воспитно - образовниот
процес со физичко присуство на учениците во учебната
2020/2021 година од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство и од Министерството
за образование и наука, се заменува со нов Прилог број
47, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.
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По ставот 14 се додаваат три нови става 15, 16 и 17
кои гласат:
„Одржувањето на наставата во основните и средните училишта во Република Северна Македонија се одвива со задолжително почитување на Планот за одржување на наставата во основните и средните училишта
во учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 51 и е составен дел на оваа одлука.
Основните и средните училишта во Република Северна Македонија во случај на појава на ученик со
симптоми, сомнителен/позитивен на Коронавирус
COVID-19 постапуваат согласно Алгоритамот за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со
симптоми, сомнителен/позитивен на Коронавирус
COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 52 и е
составен дел на оваа одлука.
Детските градинки и центрите за ран детски развој
во Република Северна Македонија во случај на појава
на дете со симптоми, сомнителен/позитивен на Коронавирус COVID-19 постапуваат согласно Алгоритамот
за постапување во градинките во случај на појава на
дете со симптоми, сомнително/позитивно на Коронавирус COVID-19 од Комисијата за заразни болести при
Министерството за здравство и од Министерството за
труд и социјална политика, кој е даден во Прилог број
53 и е составен дел на оваа одлука. “
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/36
1 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________
Прилог број 46

Протокол за постапување на основните училишта
во Република Северна Македонија за реализација на
воспитно - образовниот процес со физичко присуство
на учениците во учебната 2020/2021 година
1. Наставниот процес во училиштето се одвива во
период од 07:00 часот до 20:00 часот.
2. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на училишната зграда и
изготвува распоред за влез/излез со различно време на
влегување и излегување на учениците за секое одделение и го истакнува на видни места во училиштето.
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3. Протокот на ученици и вработени во и надвор од
училиштето се одвива по строго контролиран ред, со
поставување на ознаки со кои се означува правецот на
движење и запазување на минимум потребното
растојание од 1,5 метар при чекање ред на учениците
пред и внатре во училиштето.
4. За контролиран влез и излез во/од училиштето,
пред и внатре во училиштето, се организира редарска
служба, со цел спроведување на редот и одржување на
потребното растојание меѓу учениците од минимум 1,5
метар и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите се ангажираат од редот
на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на основното училиште.
5. На влезот од училиштето, во ходниците и училниците се поставуваат едукативно-информативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедност во
училиштето и средства за дезинфекција на раце.
6. Родителите/старателите ги испраќаат учениците
до назначениот влез на училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби со задолжително носење на
маска/прекривка на лицето.
7. На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се грижи ученикот да ги
дезинфицира обувките и рацете, односно му помага на
ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо
средство.
8. На учениците кои доаѓаат со организиран превоз,
им се мери телесната температура пред влегување во
автобусот и се врши дезинфекција на рацете и обувките. Учениците кои имаат зголемена температура (над
37.4°) се враќаат дома со препораки родителот да преземе соооветни здравствени мерки.
9. Вработените во училиштето и учениците при
влегување во училиште, за време на престојот во училиште и за време на наставата задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и носат заштитна маска/покривка на лице, освен
кога се на отворено во училишниот двор со одржување
на препорачаната дистанца.
10. Вработените при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете.
11. На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°)
вработениот се упатува кај матичен лекар.
12. На учениците пред влезот на училиштето, им се
мери телесна температура со безконтактен топломер.
Во случај на покачена телесна температура (над 37.4°)
не се дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај матичниот лекар
на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести
исто така не смеат да доаѓаат на училиште.
13. Наставата во училница се изведува со најмногу
до 20 ученици во училница и обезбедено физичко
растојание од 1,5 метри помеѓу учениците и наставникот и учениците.
14. Доколку наставата се реализира на отворено во
училишниот двор, се препорачува да не се носат
маски/прекривки на лицето, но да се почитува задолжително препорачаната физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик од најмалку 1,5 метри.
15. Наставниците треба да избегнуваат подолго да
се задржуваат во наставничката канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца од 1.5 метри.
16. Учениците од една паралелка престојуваат во
една просторија и се забранува кабинетска настава, заради грижа за здравјето на учениците.
17. Секогаш кога е можно и дозволуваат временските услови, наставата се реализира надвор од училница во училишниот двор, на отворено.
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18. Првиот ден од наставата започнува со упатства
за учениците за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на
рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето
на останатите ученици и вработените во училиштето.
19. Се забрануваат поздравувања со физички контакт за вработените во училиштето и меѓу учениците.
20. За време на наставата и одморите, со учениците
задолжително е присутен класниот раководител/наставник и се грижи за почитување на физичка дистанца
меѓу учениците.
21. Меѓусебното споделување информации и работните состаноци во училиштето треба да се изведуваат
со употреба на видеоконференциска врска.
22. Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на вработените во училиштето и учениците, се дезинфицираат на почетокот и на
крајот на секоја смена, а најмалку два пати на ден.
Училиштето изготвува листа на сите површини кои
треба редовно да бидат чистени.
23. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на одморот кога учениците
се во училишниот двор и по завршување на сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси според
упатство на производителот.
24. Употребата на тоалетите се организира на начин
што ќе овозможи присуство на помал број ученици и
запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал,
ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре).
25. Тоалетите треба да бидат функционални заради
овозможување услови за почесто миење на рацете со
проточна вода и сапун и почесто се чистат со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
дезинфекција со средство кое делува на вируси според
упатство од производителот, алтернативно може да се
користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
26. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни активности.
27. Чистењето на фискултурната сала, спортските
игралишта и соблекувални и другите помошни простории, се врши веднаш по користењето од страна на секоја група ученици.
28. Училиштата воведуваат систем за еднонасочно
движење на учениците низ просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во
соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните.
29. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку половина час пред
пристигнување и по заминувањето на учениците.
30. За време на наставата во училницата, доколку
дозволуваат временските услови, се остава отворен
прозорец. Во училницата (доколку ги има) се избегнува употребата на уреди за климатизација и вентилација.
31. Директорот на основното училиште треба да определи лица од вработените кои на одредени места ќе
бидат во улога на контролори и вооедно ќе можат да
помогнат на оние ученици кои имаат прашања и им е
потребна поддршка да ги разберат мерките за нивна
заштита.
32. Учениците доаѓаат и одат сами на училиште, во
придружба на родител/старател/образовен/личен асистент, со организиран или јавен превоз. Превозниците
кои вршат превоз на ученици ги почитуваат и применуваат протоколите за превоз на патници.
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33. Пренесувањето на информациите и состаноците
со родителите/старателите се одвива преку телефон
или преку некоја онлајн апликација која што ќе ја договорат родителите и наставниците.
34. Учениците носат оброк/храна од дома или доколку е можно за организација, оброкот што го обезбедува училиштето треба да биде соодветно спакуван
или готов производ, притоа водејки сметка за стандардите и нормативите за исхрана за оваа категорија на
деца.
35. Учениците оброкот го консумираат во училницата во која реализираат настава и само тогаш им е
дозволено да ја отстранат маската/прекривката од лице
во училница.
36. Учениците ги мијат рацете пред и по јадење,
пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање од
надвор и кога рацете изгледаат валкани.
37. Користењето на спортската сала, библиотеката
и други простории треба да биде од група ученици од
иста паралелка, така што да нема можност за мешање
на повеќе ученици од различни паралелки (пр. За време
на еден наставен час, една паралелка е во фискултурната сала, а две паралелки се надвор во училишниот двор
или на спортските терени).
38. Преминувањето низ заедничките простории треба да се организира така што додека учениците и наставниците од една паралелка поминуваат во исто
време, учениците и наставниците од другите паралелки
го чекаат својот ред, притоа укажувајќи им на учениците да не допираат површини или предмети во просторот каде се движат.
39. Треба да се избегнува влегување на други лица
(на пример, за чистење, поправка или внесување храна)
во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив,
како и влегување во училишната зграда на лица кои не
се вработени во училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште.
40. Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во училиштата од споредниот влез на училиштето (доколку има таков влез
училиштето), а главниот влез е дозволен само на сервисерите и другите служби чии услуги се неопходни (пр.
спроведување на превентивни и анти-епидемични мерки како што се проверка на вода за потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително почитување
на мерката за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и заштитници
за обувките.
41. Доколку во училиштето се појави заболен од
КОВИД-19 или лице кое имало контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна просторија со задолжително носење на заштитна
маска/прекривка, а директорот треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање
на понатамошни насоки за постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до општината, а општината до Министерството за образование и наука.
42. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот соработник
го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со
цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.
43. Доколку се потврди дека ученик е заболен од
КОВИД - 19, се известува епидемиолошката служба во
Центарот за јавно здравје која итно треба да направи
анкета со наставниците и учениците за проценка на
степенот на ризик врз основа на контактите кои ги
имале.
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Напомена: Заради специфичната дејност на државните основни училишта (училишта со ресурсен центар,
училишта со ресурсен центар и интернатско сместување, државното музичко и балетско училиште), во барањето за настава со физичко присуство во училиште
доставуваат План со дополнителни мерки за заштита
од КОВИД - 19.
Прилог број 47
Протокол за постапување на средните училишта во
Република Северна Mакедонија за реализација на
воспитно-образовниот процес со физичко присуство
на учениците во учебната 2020/2021 година
1. Наставниот процес во училиштето се реализира
во период од 07:00 часот до 20:00 часот.
2. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на училишната зграда и
изготвува распоред за влез/излез (список со назнака на
влез и време на влегување) за секоја паралелка и го истакнува на видни места во училиштето.
3. На влезот во училиштето, во ходниците и во
училниците се поставуваат едукативно-информативни
материјали и насоки за заштита на здравјето и безбедност во училиштето.
4. На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се грижи секој ученик да
ги дезинфицира обувките и рацете, односно му помага
на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекциско средство.
5. Училиштата задолжително поставуваат ознаки со
кои се означува правец на движење и запазување на
минимум потребно растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.
6. На сите вработени и на сите ученици при влезот
во училиштето им се мери телесна температура и во
случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот, односно ученикот се упатува кај матичен лекар.
7. На учениците кои доаѓаат со организиран превоз,
им се мери телесната температура пред влегување во
автобус и се врши дезинфекција на рацете и обувките.
Учениците кои имаат зголемена температура (над
37.4°) се враќаат дома со препораки родителот да
превземе соооветни здравствени мерки.
8. Влегување во училиштето е дозволено само со
задолжително користење на заштитни маски/покривка
на лицето за сите вработени и ученици во училиштето.
9. Сите вработени и ученици задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5
метар.
10. На влезот во училиштето се поставуваат средства за дезинфекција, како и во училниците и другите
простории.
11. Вработените при влезот задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете.
12. Се забрануваат сите видови физички контакти
за поздравувања меѓу вработените во училиштето и меѓу учениците.
13. Меѓусебното споделување информации и работните состаноци во училиштето треба да се изведуваат
со употреба на видеоконференциска врска.
14. Учениците доаѓаат и си заминуваат од училиште сами, во придружба на родител/старател/образовен
или личен асистент (за учениците со посебни образовни потреби), со организиран и со јавен превоз.
15. Учениците и вработените во училиштето го почитуваат протоколот за превоз на патници во јавниот
сообраќај (линк до протоколот).
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16. Забранет е влез за родители/старатели освен на
ученици со посебни образовни потреби со задолжително почитување на мерката за физичка дистанца и носење на маска/прекривка за лице.
17. Пренесувањето на информациите и состаноците
со родителите/старателите се одвива преку телефон
или преку некоја онлајн апликација, којашто ќе ја договорат родителите и наставниците.
18. Наставата во училница се изведува со најмногу
до 20 ученици во училница и обезбедено физичко
растојание од 1,5 метри помеѓу учениците и наставникот и учениците.
19. За реализација на практичната обука и учењето
преку работа, училиштето изготвува распоред за користење на училишните капацитети кој го истакнува на
видно место во училиштето. Користењето на училишните капацитети е со задолжително почитување на сите
протоколи за безбедност на учениците.
20. Учениците и одговорните наставници задолжително ги почитуваат протоколите на компанииите (во
погоните, хигиенско-санитарните објекти, одделот за
исхрана и сите други делови каде што може да се движат учениците во компанијата).
21. Договорите за практична обука и учење преку
работа кај работодавачите се дополнуваат со одредени
одредби, кои ја регулираат реализацијата на обуката во
услови на пандемија од Ковид-19.
22. Користењето на спортската сала, библиотеката
и други простории препорачливо е да биде од група
ученици од иста паралелка, така што да нема можност
за мешање на ученици од различни паралелки за што
училиштето однапред подготвува распоред (пр. За време на 1 наставен час, една паралелка е во фискултурната сала, а две паралелки се надвор во училишниот двор
или на спортските терени).
23. Употребата на тоалетите се организира со присуство на помал број ученици и запазена дистанца (на
пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека
надвор од тоалетот додека излезе ученикот којшто е
внатре) и тоа за време на наставните часови за што учениците се благовремено информирани.
24. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, во време кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство од
производителот.
25. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
дезинфекција со средство кое делува на вируси според
упатство од производителот, алтернативно може да се
користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
26. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат за време на наставата и по завршувањето на сите училишни активности.
27. Чистењето на фискултурната сала, спортските
игралишта, соблекувалните и другите помошни простории, се врши по користењето од страна на секоја група ученици.
28. Училиштата воведуваат систем за еднонасочно
движење на учениците низ просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во
соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните.
29. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку половина час пред
пристигнувањето и по заминувањето на учениците, а
доколку дозволуваат временските услови, пожелно е да
се остави отворен прозорец за време на наставниот час.
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30. Треба да се избегнува влегување на други лица
(на пример, за чистење, поправка или внесување храна)
во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив,
како и влегување во училишната зграда на лица кои не
се вработени во училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште.
31. Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во училиштата од споредниот влез на училиштето (доколку има таков влез
училиштето), со задолжително почитување на мерката
за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и заштитници за обувките.
32. Доколку во училиштето се појави заболен од
КОВИД-19 или лице кое имало контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна просторија со задолжително носење на заштитна
маска/прекривка, а директорот треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање
на понатамошни насоки за постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до општината, а општината до Министерството за образование и наука.
33. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот соработник
го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со
цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.
34. Доколку се потврди дека ученик е заболен од
КОВИД - 19, се следат протоколите од Министерството за здравство за тој ученик, а училиштето врши консултации со Центарот за јавно здравје, за натамошно
постапување со паралелката на која припаѓа ученикот.
Организирање на редарска служба во училиштето,
со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 1.5 метри
пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите
да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.
Прилог број 51
ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА
2020/2021 ГОДИНА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Одлуката на Министерството за образование и наука (МОН) за повторно отворање на училиштата во
учебната 2020/2021 година го зема предвид фактот дека училиштето е од суштинско значење за образованието и благосостојбата на децата и учениците.
За донесување на одлука за повторно отворање на
училиштата се направи општа проценка на ризиците,
при што се земаа во предвид епидемиолошките фактори, образовниот систем, здравствениот систем и капацитетот на јавното здравство, ангажманот на заедницата и државниот капацитет за одржување на социјална и економска поддршка на најранливите.
Планот на Министерството за образование и наука
за започнување на учебната 2020/2021 година се базира
на потребата да се добијат максимални придобивки за
учениците, наставниците и вработените во училиштата
и пошироката заедница, а воедно да не дојде до ширење на КОВИД-19 во нашата држава, имајќи предвид
дека едно од основните човекови права покрај образованието е и правото на здравје.
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Овој план ги објаснува чекорите кои треба да ги
преземат основните и средните училишта за да ги обезбедат потребните мерки за заштита и со тоа да го намалат ризикот од ширење на корона вирусот (КОВИД19).
Планот за одржување на наставата во учебната
2020/2021 година и Протоколот обезбедуваат рамка за
училиштата за начинот на започнување и продолжување на образовниот процес во основното и средното образование. Во овој период училиштата ќе треба да ги
прилагодат условите за реализирање на наставата согласно Планот и Протоколот со цел обезбедување непречен воспитно-образовен процес.
1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Во основните училишта во учебната 2020/2021 година воспитно-образовниот процес се реализира согласно Календарот за организација и работа на училиштата, според скратена наставна програма согласно Наставниот план за учебната 2020/2021 година, во група до
20 ученици (во училница со стандардна големина) и
физичка дистанца меѓу учениците од најмалку 1.5
метри, како и со задолжително почитување на Протоколот за настава со физичко присуство.
Наставата во основното образование може да се реализира со физичко присуство на учениците во училиште или со учење на далечина.
Наставниот час трае 30 минути во наставата со физичко присуство или 30 минути час со 5 минути приклучување за наставата со учење на далечина.
Зависно од бројот на часови по наставен план, се
препорачува спојување на часовите по одредени наставни предмети (блок часови), со присуство на еден
предметен наставник, со цел да се оптимизира престојот на наставникот и учениците во просторијата.
Наставниците кои биле вклучени во дневен или
продолжен престој во претходната учебна година, се
распоредуваат да реализираат настава во паралелките
со физичко присуство.
Секое училиште води евиденција на дневна основа
за присуство на наставниците.
Реализацијата на наставата, отсуствата на учениците се евидентира во е-дневник и во дневникот на паралелката.
Наставниците во училиштето доаѓаат најмалку половина час пред отпочнување на наставата и учествуваат во организирањето и спроведувањето на влегувањето на учениците согласно распоредот на часови и
Протоколот.
Основните училишта согласно просторните можности ја организираат наставата во смени.
Доколку основното училиште работи во две смени,
во прва смена се вклучуваат учениците од прво до
трето, односно од прво до петто одделение, а во втора
смена се вклучуваат учениците од шесто до деветто одделение.
Секое училиште за пристигнувањето, за заминувањето на паралелките во и од училиштетo, за смените,
користењето на големиот одмор како и за учење од далечина изготвува распоред.
Училиштата го прилагодуваат и усогласуваат Куќниот ред на училиштето со Планот и Протоколот за
настава со физичко присуство.
1.1. Настава за учениците од првиот период на
основното образование (од прво до трето одделение)
За учениците од прво до трето одделение наставата
се реализира со физичко присуство во просториите на
училиштето, со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето и со
задолжителна примена на сите заштитни епидемио-
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лошки мерки утврдени во Протоколот за настава со
физичко присуство и со согласност од родителите/старателите на учениците.
Доколку родителот/старателот, сака неговото дете
наставата да ја следи со учење од далечина, поднесува
изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава
со учење од далечина и ќе биде редовно присутен на
наставата со учење од далечина, согласно распоредот
за часови на паралелката.
За учениците чии родители/старатели поднеле изјава до училиштето за следење на наставата со учење на
далечина, училиштето за тие учениците организира
учење на далечина.
Во паралелките во кои има ученици кои следат настава со учење на далечина, наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната
единица во рамките на одреден наставен предмет
може:
- додека го држи часот да ги вклучи и учениците
кои следат настава од далечина (за што треба претходно да ги извести),
- да го сними реализираниот наставен час и да го
испрати на учениците кои следат настава од далечина,
- да изготви печатени материјали кои ги преземаат
родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,
- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина,
Во паралелките во кои настава ќе се реализира со
физичко присуство и каде бројот на ученици е над 20
ученици и не може да се обезбеди физичка дистанца од
најмалку 1.5 метри (во училница со стандардна големина), паралелката се дели на две групи и наставата
наставникот ја реализира во смени со двете групи поединечно.
Учениците од пониските одделенија на основното
образование треба почесто да се потсетуваат на мерките за заштита согласно Протоколот за настава со физичко присуство, со оглед на фактот дека сега се запознаваат и воведуваат во почитување на редовните училишни правила. Треба да им се нагласи дека не треба
да ги споделуваат своите работи (моливи, гумички и
сл.) согласно околностите и дека другарството може да
го изразат на други начини прифатливи за сегашната
ситуација, пример преку меѓусебно потсетување да ги
почитуваат правилата за заштита и правилата во училница и со други соодветни креативни активности преку
кои ќе се работи на развивање на чувството на емпатија.
1.1.1. Одмор за време на наставата со физичко
присуство
Малиот одмор се користи во траење од 5 минути
меѓу часовите и голем одмор во траење од 15 до 20 минути, кој е под задолжителен надзор на класниот раководител/наставник. За време на одморите задолжително се почитува физичката дистанца и мерките за заштита согласно Протоколот за настава со физичко присуство, и потребно е да се намали колку што е можно
повеќе физичкиот контакт меѓу учениците.
1.2. Настава за учениците од вториот и третиот
период на основно образование (од четврто до деветто одделение)
Наставата за учениците од четврто до деветто одделение во основното образование се реализира со учење
на далечина и со физичко присуство.
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1.2.1. Учење на далечина
Наставата со учење на далечина, наставниците ја
реализираат од училница во училиштето со користење
на националната платформа од точка 3 од овој План,
освен за наставниците од точка 5 на овој План.
Директорот на училиштето се грижи за целосна
покриеност со интернет конеција во сите училници во
училиштето. Во исклучителен случај кога во училиштето нема добра интернет конекција и истата не може
да се обезбеди, наставникот часовите може да ги одржува и од дома, по претходно добиена писмена согласност од страна на директорот на училиштето.
При настава со учење на далечина работниот ден на
ученикот трае од 3 до 5 саати дневно, во зависност од
возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути по
секој наставен час или активност.
1.2.2. Настава со физичко присуство
Само училиштата кои ги исполнуваат условите во
Протоколот за настава со физичко присуство и Планот,
може да побараат од основачот/Mинистерството да
достави барање за согласност од Владата да реализираат настава со физичко присуство и за учениците од четврто до деветто одделение.
За реализација на наставата со физичко присуство
во училиште за учениците од четврто до деветто одделение, основачот односно Министерството за училиштата чиј основач е Владата, бара согласност од Владата,
на начин и постапка утврдена во точка 6 од овој План.
За учениците од четврто до деветто одделение во
училиштата во кои наставата се реализира со одобрение за физичко присуство, училиштето максимално ги
искористува просторните и кадровските капацитети во
училиштето и го применува Протоколот за настава со
физичко присуство.
Учениците во наставата со физичко присуство се
вклучуваат со согласност од родителот/старателот.
Доколку родителот/старателот не сака неговото дете наставата да ја следи со физичко присуство, поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава со учење од далечина и ќе биде редовно присутен
на наставата со учење од далечина, согласно распоредот за часови на паралелката.
За учениците чии родители/старатели поднеле изјава до училиштето за следење на наставата со учење на
далечина, училиштето за тие учениците организира
учење на далечина.
Во паралелките во кои има ученици кои следат настава со учење на далечина, наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната
единица во рамките на одреден наставен предмет
може:
- додека го држи часот да ги вклучи и учениците
кои следат настава од далечина (за што треба претходно да ги извести),
- да го сними реализираниот наставен час и да го
испрати на учениците кои следат настава од далечина,
- да изготви печатени материјали кои ги преземаат
родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,
- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина
1.2.3. Ученици со попреченост во општинските
основни училишта
Учениците со попреченост во паралелките од прво
до трето одделение треба да бидат вклучени во наставата во училиштата и да им се обезбеди поддршка од
страна на наставниците и стручните соработници (спе-
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цијален едукатор, психолог, педагог и сл.) односно инклузивниот тим. ИОП-от што го изработува инклузивниот тим за учениците со посебни образовни потреби
треба да се прилагоди на начинот на реализација на
наставата во училиштето за тие ученици.
Родителите/старателите на учениците со попреченост, имаат право да одлучат дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во училиште или ќе
следат настава со учење од далечина - од дома.
Учениците со попреченост кои имаат поддршка од
образовен или личен асистент, продолжуваат со поддршката на образовниот процес на учениците во училиштето или во домот на ученикот и треба да бидат во
постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во училиштето и родителите.
Образовниот асистент начинот на поддршката на
образовниот процес на ученикот ја договара во директна соработка со родителот/старателот.
Образовниот или личниот асистент кој се вклучува
во паралелката, се придржува на Протоколот за настава
со физичко присуство, поттикнува физичка дистанца
помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик и помага во
одржување на хигиената на ученикот.
Училиштата кои имаат асистивна технологија, ја
ставаат на располагање на учениците кои имаат потреба од неа и во домашни услови.
1.2.4. Ученици со респираторни, хронични, ретки болести и/или други болести во општинските основни училишта
Учениците кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не
треба да посетуваат настава со физичко присуство следат настава со учење од далечина.
Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар.
1.2.5. Настава во комбинирани паралелки
Основните училишта кои имаат комбинирани паралелки од прво до петто одделение, може да реализираат настава со физичко присуство на учениците доколку
имаат просторни услови, согласност од родителите/старателите, ги исполнуваат условите во Протоколот и добијат согласност од Владата, во утврдената постапка од точка 6 на овој План.
1.3. Настава во државните основни училишта
Државните училишта (основните училишта со ресурсен центар, основните училишта со ресурсен центар
и интернатско сместување, основните музички и балетски училишта), чиј основач е Владата, може да реализираат настава со физичко присуство со почитување на
заштитните епидемиолошки мерки во протоколот за
настава со физичко присуство и со учење на далечина.
Доколку овие училишта имаат просторни услови,
согласност од родителите/старателите и ги исполнуваат условите во Протоколот, потребно е да добијат согласност од Владата за настава со физичко присуство ,
во утврдената постапка од точка 6 на овој План.
Родителите на учениците со попреченост, учениците со попреченост сместени во интернат во училиштата
со ресурсни центри, имаат право да одлучат дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во
училиште, дали ќе бидат интернатски сместени во училиштето или ќе следат настава со учење од далечина од дома.
2. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Наставата за учениците од средно образование се
реализира со учење на далечина и со физичко присуство.
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Само училиштата кои ги исполнуваат условите во
Протоколот за настава со физичко присуство и Планот,
може да побараат од основачот/министерството да достави барање за согласност од Владата да реализираат
настава со физичко присуство и за учениците од средно образование.
Средните училишта покрај редовната настава за општо образовните предмети, ја организираат и наставата
за стручните предмети (за стручно образование, уметничко образование, спортска акдемија и спортска гимназија), индивидуалната настава, практичната настава
во училиште и во компанија, учењето преку работа кај
работодавач, феријалната практика, ја организираат со
физичко присуство согласно усвоените Протоколи.
Во средните училишта во учебната 2020/2021 година воспитно-образовниот процес се реализира согласно
Календарот за организација на учебната 2020/2021 година, според скратени наставни планови и програграми, во група до 20 ученици (во училница со стандардна големина) и физичка дистанца меѓу учениците од
најмалку 1.5 метри, како и со задолжително почитување на Протоколот за настава со физичко присуство.
2.1. Организација на воспитно – образовниот процес со физичко присуство
Средните училишта согласно просторните можности ја организираат наставата во една или две смени.
Доколку средното училиште работи во две смени,
во прва смена се вклучуваат учениците од прва и втора
година, а во втора смена се вклучуваат учениците од
трета и четврта година.
Секое училиште за пристигнувањето, за заминувањето на паралелките во и од училиштете, за смените,
користењето на големиот одмор како и за учење од далечина изготвува распоред.
Наставниците во средното училиште доаѓаат во
7.00 часот за прва смена, односно 13.00 часот за втора
смена,за да го организираат влегувањето на учениците
согласно распоредот на училиштето.
Половина од паралелките во прва смена пристигнуваат во училиштето најдоцна до 7.15 часот, а втората
половина најдоцна до 7.30 часот. Во втората смена
првата половина од паралелките пристигнува најдоцна
до 13.15 часот, а втората половина најдоцна до 13.30
часот.
Наставата започнува за прва смена во 7.30 часот,
односно во 13.30 часот за втора смена.
Учениците од една паралелка треба да престојуваат
во една просторија, да се одбегнува кабинетска настава.
Зависно од бројот на часови по наставен план, се
препорачува спојување на часовите по одредени наставни предмети (блок часови), со присуство на еден
предметен наставник, со цел да се оптимизира престојот на наставникот и учениците во просторијата.
Времетраењето на наставниот час е 35 минути.
После секој наставен час се користи мал одмор во траење од 5 минути, а после вториот и третиот наставен час
голем одмор во траење од 15 минути кој е под надзор
на класниот и предметниот наставник.
Секоја паралелка може да искористи само еден големиот одмор (15 минути) за излегување надвор од
училницата согласно распоредот на училиштето.
За време на одморите треба да се почитуваат протоколите за физичка дистанца и мерките за заштита, да се
намали колку што е можно повеќе физичкиот контакт,
во училиштата во кои е возможно да се воведе еднонасочно движење по ходниците заради избегнување на
мешање помеѓу учениците од другите паралелки.
Наставниците за време на одморите да го сведат на
минимум физичкото присуство во наставничката
канцеларија.
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Да се одржува физичката дистанца меѓу наставник
и наставник/друг вработен во училиштето наставник и
ученик и наставник и родител/старател на ученикот
согласно протоколите.
Задолжително е носење на заштитна маска/прекривка на лицето од страна на учениците и вработените
за време на престој во училиштето, освен кога се на отворено во училишниот двор и доколку е возможно одржување на препорачаната дистанца.
Секое училиште води евиденција на дневна основа
за присуство на наставниците и на учениците.
Училиштата го прилагодуваат и усогласуваат Куќниот ред на училиштето со Планот и Протоколот за
настава со физичко присуство.
2.1.1. Ученици со респираторни, хронични, ретки
болести и/или други болести во општинските основни
училишта
Учениците кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не
треба да посетуваат настава со физичко присуство следат настава со учење од далечина.
Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар.
2.2. Настава со учење од далечина
Училиштето кое согласно епидемиолошката состојба во општината/регионот и кое не ги исполнува условите за реализирање на наставата со физичко присуство во училиштето согласно Протоколот, ја реализира
наставата со учење од далечина.
За наставата со учење од далечина се употребува
националната платформа за учење на далечина опишана во точка 3 на овој План.
Наставата на далечина се реализира според однапред изготвен распоред на часови, а наставниот час трае
35 минути и 5 минути за приклучување.
Распоредот на часовите задолжително се објавува
на веб-страната на училиштето, на националната платформа и се доставува по електронски пат до Државниот просветен инспекторат.
Наставата со учење на далечина, наставниците ја
реализираат од училница во училиштето со користење
на националната платформа од точка 3 од овој План,
освен за наставниците од точка 5 на овој План.
Директорот на училиштето се грижи за целосна
покриеност со интернет конекција во сите училници во
училиштето. Во случај на немање добра интернет конекција во училиштето наставникот часот може да го
одржи и од дома по претходно добиена согласност од
страна на директорот на училиштето.
Предметниот наставник на барање на директорот
му доставува линк за приклучување на електронската
интерактивна платформа за учење на далечина за да ја
следи работата на наставникот во текот на наставниот
час.
При реализацијата на наставата по стручните предмети, како и практичната настава во средното стручно
образование потребно е да се почитуваат практичните
совети кои се дел од Насоките за реализација на наставата на далечина во стручното образование и обука.
(http://csoo.edu.mk/izvestuvanje/upatstvo-za-dalechskouchenje/).
Начинот на реализацијата на практичната
обука/практичното образование (УПР, феријалната
практика и практичната настава) е опишан во Насоките
за реализација на практична обука и учење преку работа за време на пандемија предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 (http://www.csoo.edu.mk/).
Организирањето на наставата преку учење од далечина може да се однесува на одреден период (пократок
или подолг во зависност од епидемиолошката состојба), па дури и доколку состојбата го налага тоа и во
текот на целата наставна година.
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2.3. Реализација на наставата
Наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамки на одреден наставен предмет за време на реализацијата на наставниот час во училница, може:
- да ги вклучи и учениците кои се дома (за што треба претходно да ги извести);
- да го сними реализираниот наставен час и да го
испрати на учениците кои се дома;
- да одржи час само за учениците кои се дома;
- да им испрати на учениците соодветен видео час.
Предметниот наставник води евиденција за реализацијата на наставниот час и за редовноста на секој
ученик и истите ги евидентира во дневникот за работа
на паралелката и во е-дневникот.
За учениците кои од оправдани причини, со приложен доказ или изјава од родител/старател, не се во
можност да ја следат наставата со физичко присуство
во училиштето, училиштето организира настава на далечина за тие ученици.
Учениците кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не
треба да посетуваат настава со физичко присуство следат настава со учење од далечина.
Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар.
2.3.1 Настава во државните средни училишта за
ученици со посебни образовни потреби
Во државните средни училишта за ученици со посебни образовни потреби, покрај препораките за физичка дистанца и одржување на личната хигиена, се
применуваат и посебните планови изготвени од страна
на секое училиште и одобрени од страна на Владата на
Република Северна Македонија. Наставниот час наставникот го реализира по ИОП изготвен според способностите и можностите научениците. Наставникот со
секој ученик работи индивидуално согласно однапред
изготвен распоред.
Образовниот или личниот асистент се вклучува во
паралелката, при што ги почитува препораките за физичка дистанца и одржување на личната хигиена, поттикнува физичка дистанца помеѓу учениците и учениците и наставниците и помага во одржување на целокупната хигиена.
2.3.2. Настава во средните училишта за уметничко образование, спортска гимназија или спортска
академија
Во средните училишта во кои се реализира настава
за уметничко образование, спортска гимназија или
спортска академија, наставата по општо образовните
предмети се реализира со учење од далечина. Наставата по стручните предмети за соодветниот вид на образование се реализира согласно Протоколот за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната
2020/2021 година и индивидуалните протоколи на секое училиште. Во Спортската академија наставата по
стручните предмети ќе се реализира согласно протоколите одобрени од Владата на Република Северна Македонија изготвени од академијата во соработка со националните федерации по соодветниот спорт.
2.3.3 Настава во дуално образование
Во училиштата кои имаат паралелки во кои се одвива дуално образование, практичниот дел од наставата, во компаниите, се одвива со физичко присуство
на работно место, со почитување на општите протоколи за заштита и на протоколите на компаниите каде се
изведува практичната настава.
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2.3.4. Стручно образование и настава преку феријална парктика и учење преку работа
Феријалната практика и учењето преку работа кај
работодавач се реализира со физичко присуство во
компанија/ работодавач согласно Упатството за феријална практика донесено од страна на Центарот за
стручно образование и обука.
Средните училишта во кои се реализира стручно
образование и обука, практичната настава ја реализираат со физичко присуство на учениците во училиштето во кабинети, училишни работилници, лаборатории и
други посебни простории за оваа намена.
Средните стручни училишта за успешна реализација на феријалната практика и практичната настава, ги
почитуват сите безбедносни протоколи, како и Протоколот за постапување на средните училишта во кои се
реализира стручно образование и обука во Република
Северна Mакедонија за спроведување на практичната
настава со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година, Општиот Протокол за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријалната практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач, како и Протоколите за превентивни мерки при реализација на учење преку работа,
феријалната практика, практична обука и вежби на
учениците кај работодавач во секторот машинство,
секторот земјоделие, рибарство и ветерина, секторот
хемија и технологија и секторот лични услуги.
3. НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ
НА ДАЛЕЧИНА ЗА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА
За учениците кои ќе се приклучуваат на настава на
далечина, наставниците ja употребуваат националната
платформа за учење на далечина која овозможува двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и
ученикот.
Во текот на учебната година се поддржува соработката помеѓу наставниците за меѓусебно споделување
на материјали и задачи. Споделувањето на материјалите до кој би имале пристап сите наставници е преку
снимање на видео лекции согласно наставната програма прикачени на националната платформаили ЕДУИНО.
Националната платформа за учење на далечина ќе
овозможи организација на содржините во форма на еУчилници. Секоја е-Училница е поврзана со соодветен
наставник и ученици, при што наставникот има можност да:
- поставува содржини (документи, презентации)
- поврзува надворешни содржини од ЕДУИНО
- испраќа соопштенија до учениците
- врши двонасочна комуникација со користење на
форуми
- дефинира активности кои треба да ги сработат
учениците
- дава повратни информации на испратените домашни задачи од учениците
- одржува on-line настава со помош на Microsoft
Teams
- креира и одржува тестови
- креирање на е-Лекции
Националната платформа овозможува изведување
на online тестови, кои ќе можат да бидат базирани на
банки со прашања. Банките со прашања на почеток ќе
бидат локални за секој предмет, со можност да се споделуваат во иднина. Банките на прашања може да содржат прашања од следните видови:
- Есејски прашања
- Кратки одговори
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- Избор на еден точен одговор
- Избор на повеќе точни одговори
- Пополнување на празни делови од реченици
- Математички прашања, чиј одговор е едноставна
формула
- и друг видови на прашања кои ќе се овозможат
доколку тоа е потребно.
Националната платформа ќе овозможи детално следење на активностите на наставниците и учениците, по
што ќе можат да се изработат извештаи.
4. ПРОВЕРКА (ВАЛИДАЦИЈА) НА ЗНАЕЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
Проверката (валидацијата) на знаењата на учениците се реализира со физичко присуство во училиште, на
секое тромесечие по однапред утвреден распоред на
паралелки, број на ученици во паралелка и времетраење на проверката, за што Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука ќе
подготват посебно упатство за спроведување на проверката на знаењата на учениците.
Училиштето изготвува распоред за проверка на знаењата на учениците најдоцна 2 недели пред предвидените термини и истиот го објавува на веб страната на
училиштето и на националната платформа за учење на
далечина.
По завршување на процесот на проверка на знаењата на учениците, класниот раководител по електронски
пат го известува родителот за постигнатиот успех на
неговото дете, утврден на класен и наставнички совет.
Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во училиштето реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува
разговор со родителот за неопходноста од задолжително и редовно следење на наставата.
За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките мерки утврдени во Законот за основното образование и Законот за средното образование.
Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една третина од фондот на наставни
часови од одредени предмети, има право да полага одделенски испит/ испит на година по предметите по кои
не е оценет, согласно Законот за основното образование/ законот за средното образование.
5. НАСТАВНИЦИ СО ХРОНИЧНА И/ИЛИ
РЕТКА БОЛЕСТ
Наставниците со хронични и ретки болести (ХОББ
– Хронична опструктивна белодробна болест – J44,
Астма – J45, Интестицијална фиброза – Ј84, Срцева
слабост со EF<40, Акутен миокарден инфаркт до 3 месеци, Срцеви заболувања со тешка пулмонална хипертензија, Тешка аортна и митрална стеноза, Воспалителни заболувања на срце (миокардит, ендокардит) < 6 месеци, Инплантиран пејсмејкер или срцев дивајс до 3
месеци, Длабока венска тромбоза до 3 месеци, Диајабетес тип I, Диајабетес тип II на инсулинска терапија со
коморбидитети: Миокарден инфаркт, церброваскуларен инсулт, стеноза на периферна циркулација и ХБИ,
Сите малигни заболувања – C00-C97, Состојба по трансплантација на бубрег – Z94., Хроничен нефротичен
синдром – N04, Интермитентна хемодијализа – Z99.2,
Состојби со биолошка или комбинирана имуномодулирана терапија – M05, M06, M45.00, Некротизирачки
васкулопатии, системски еритематозен лупус, дерматополимиозит, системска склероза – M31-M34), се ослободени од физичко присуство во училиштето и наставата ја реализираат од дома.
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Барањето за реализирање на наставата од дома, наставникот го доставува до директорот, со прилог медицинска документација и потврда од матичниот лекар.
Директорот за барањето на наставникот одлучува
во рок од три дена од денот на добивање на барањето.
6. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА ОСНОВНИТЕ
И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
Општинското основно, односно средното училиште
барањето за настава со физичко присуство (за учениците од четврто до деветто одделение и за учениците во
подрачните училишта во комбинирани паралелки од
прво до петто одделение) со образложение за исполнетоста на условите и критериумите од Планот и Протоколот, го доставува до основачот, а иститот најдоцна
до 10ти во тековниот месец го проследува до Комисијата формирана од Владата за разгледување на поднесени барања за организирање на настава со физичко
присуство.
Државните училишта (основните училишта со ресурсен центар, основните училишта со ресурсен центар
и интернатско сместување, основните музички и балетски училишта, средните уметнички училишта, спортската академија, спортска гимназија и средните училишта за ученици со посебни образовни потреби), чиј
основач е Владата, заради специфичната воспитно-образовна дејност која ја вршат, начинот на реализирање
на наставата го утврдуваат со предлог План и Протокол кој е во согласност со Протоколот за настава со физичко присуство и го доставуваат до Министерството,
а истото најдоцна до 10ти во тековниот месец го доставува до Комисијата формирана од Владата за разгледување на поднесени барања за организирање на настава
со физичко присуство.
Комисија во рок од 7 (седум) дена врз основа на исполнетоста на критериумите и условите, согласно протоколите за соодветниот вид на училиште, доставува
предлог до Владата за давање согласност за организирање на наставата со физичко присуство на учениците
во училиштето.
7. УЧЕНИЦИ КОИ
НЕМААТ ИКТ/
СМАРТФОН ИЛИ ИНТЕРНЕТ
За учениците кои немаат пристап до ИКТ или интернет, училиштето организира настава со физичко
присуство во училиште, со согласност од родителите/старателите и исклучива согласност од Владата во
утврдената постапка од точка 6 од овој План.
Доколку родителите не се согласуваат наставата да
биде со физичко присуство, училиштето изготвува печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент. Покрај ова во интерес на децата, училиштето во договор со родителите договараат најбезбеден начин за давање и преземање на учебните материјали, домашните задачи и други училишни обврски за
учениците.
8. НАДЗОР ЗА ПРИМЕНАТА НА ПЛАНОТ И
ПРОТОКОЛИТЕ
Следењето на реализацијата на наставниот процес
согласно Планот и Протоколите (со физичко присуство
на учениците и учење од далечина), го врши Државниот просветен инспекторат согласно своите надлежности преку редовен и вонреден надзор, а надзор на примената на Протоколите за одржување на наставата со
физичко присуство во учебната 2020/2021 година вршат Државниот просветен инспекторат и Државниот
санитарен и здравствен инспекторат согласно нивните
надлежности.
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2584.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 132/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 2
од Одлуката за формирање на Комисија за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на
училиштето за организирање на настава со физичко
присуство (,,Службен весник на Република Северна
Македонија” бр.210/20) Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 1 септември
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ОД СТРАНА НА
ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО
Член 1
За членови на Kомисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето
за организирање на настава со физичко присуство (во
натамошниот текст: Комисијата), се назначуваат:
- Елена Ивановска, Министерство за образование и
наука;
- прим. др. Гордана Кузмановска, Министерство за
здравство
- Ѓорги Тасев, Канцеларија на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија.
Член 2
За заменици членови на Комисијата се назначуваат:
- Дана Бишкоска, Министерство за образование и
наука;
- спец. др. Кристина Ставридис, Министерство за
здравство
- Лидија Крстевска Дојчиновска, Канцеларија на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија.
Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7937/1
1 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2585.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/208, 10/2010, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), а во врска со член 6 став (1) точка б) од Законот за ратификација на Рамковната спогодба склучена
меѓу Република Македонија и Европската комисија за
правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република Македонија
во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош – ИПА („Службен
весник на Република Македонија“ бр.18/08), член 5 од
Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите за децентрализирано управување
со првите четири ИПА компоненти од Инструментот за
претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
132/08, 119/09 и 81/10), член 6 став 2 од Законот за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република
Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за пoстапките за спроведување на финансиската помош од
Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/15) и член 4 став 1 од
Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со инструментот за претпристапна
помош („Службен весник на Република Македонија“
бр.54/16), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 1 септември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР (НИПАК) ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ИПА И ИПА II ОД
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) за
управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА
II од Европската Унија за Република Северна Македонија се назначува м-р Никола Димитров, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања.

Стр. 16 - Бр. 212

2 септември 2020

2. Со денот на влегување во сила на ова решение
престанува да важи Решението за назначување на Национален ИПА координатор (НИПАК) за управување
со предпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европската Унија за Република Северна Македонија, донесено од Владата под бр. 44-124/1 од 4.1.2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 9/20).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7940/1
1 септември 2020 година
Скопје

2587.
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и
53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2586.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и
член 36 став (6) од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 140/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 1 септември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КРИЗИ
1. За членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се именуваат:
- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи
- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, министер за
одбрана
- д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи
- д-р Венко Филипче, министер за здравство
- Благој Бочварски, министер за транспорт и врски
- м-р Агрон Буџаку, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на Групата за процена
2. За раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со
кризи се определува Оливер Спасовски, министер за
внатрешни работи.
3. Co денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на
Управувачкиот комитет за координација и управување
во системот за управување со кризи („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 16/20).

Бр. 44-7941/1
1 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ГОВЕДА И
СВИЊИ (*)
Член 1
Во Правилникот за условите за ставање во промет
на говеда и свињи (*) („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 203/19) Прилогот 6 се заменува со нов Прилог 6, кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Одредбите од овој правилник ќе отпочнат да се
применуваат со денот на пристапувањето на Република
Северна Македонија во Европската унија.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-1330/5
31 август 2020 година
Скопје

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

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Комисијата за спроведување (ЕК) 2015/819 од 22 мај 2015 година за
изменување и дополнување на Анексот Ф на Директивата 64/432
/ ЕЕЗ на Советот во однос на моделот на здравствените сертификати за внатрешна трговија во Унијата на говеда и свињи (CELEX
бр. 32015D0819).
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Бр. 212 - Стр. 27

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2588.
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 27 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје, му
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала ФЕЦ “СПЕЦИЈАЛ 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. 12-135/20
27 август 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 и угостителство
СПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје, со седиште
на ул. Лепенец бр.32, Скопје-Ѓорче Петров, Република
Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 27 август
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 27 август 2055
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-434-2020
6. Единствен матичен број: 5921678
7. Единствен даночен број: 4030004526229

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕЦИЈАЛ СОЛАР”
со локација на објекти на КП бр.2707/2 и 2707/4, КО
Ѓорче Петров 5 - Лепенец, Општина Ѓорче Петров.
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.
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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.
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.
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16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕЦИЈАЛ СОЛАР”,
со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“СПЕЦИЈАЛ СОЛАР”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 361,82 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: поликристални,
- производител на фотонапонски панели: JAM72S10
390-410/PR
- број на фотонапонски панели: 904
- моќност на фотонапонски панели: 474 x 405W и
430 x 395W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- HUAWEI SUN2000-60KTL-MO, 66.000 Wp, 4 парчиња,
- HUAWEI SUN2000-42KTL-MO, 47.000 Wp, 1
парче
- HUAWEI SUN2000-36KTL-MO, 40.000 Wp, 2 парчиња
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.540
kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
456.734 kWh
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17
dhe nenit 43 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe
nenit 13 i Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19,
214/19 dhe 114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, më datë 27 gusht 2020, mori
VENDIM
TË LËSHIMIT TË LICENCËS PËR KRYERJEN E
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE PRODHIM TË
ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Shoqërisë së Prodhimit, Tregtisë dhe Hotelerisë
“SPECIAL-PRODUKT” SHPKNJP - Shkup, i lëshohet
licencë e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i
energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED
“SPECIJAL SOLAR”.
2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila
është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut” edhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PА1 nr. 12-135/20
27 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
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Shtojcë
LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE
PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës
Shoqëria e Prodhimit, Tregtisë dhe Hotelerisë
“SPECIJAL – PRODUKT” SHPKNJP - Shkup, me seli në
rr. “Lepenci” nr.32, Shkup - Gjorçe Petrov, Republika e
Maqedonisë së Veriut.
2. Veprimtaria energjetike, për të cilën lëshohet
licenca: Prodhim i energjisë elektrike
3. Data e lëshimit të licencës: 27 gusht 2020
4. Data e vlefshmërisë së licencës: 27 gusht 2055
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EEPROIZ-437-2020
6. Numri amzë: 5921678
7. Numri tatimor: 4030004526229
8. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës do ta kryejë veprimtarinë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “SPECIJAL SOLAR”, me lokacion të ndërtesave në
PK nr. 2707/2 dhe 2707/4, KK Gjorçe Petrov 5 –
“Lepenci”, Komuna e Gjorçe Petrovit.0}
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i obliguar:
- të punojë në përputhje me nenin 70 i Ligjit të
Energjetikës*,
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të
vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë
elektrike,
- t’i sigurojë operatorit të sistemit elektrotransmetues,
operatorit të tregut me energji elektrike, operatorit të
sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha të
dhënat e nevojshme dhe informatat, të cilat janë të
nevojshme për kryerje të obligimeve të tyre, që dalin nga
licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut
të Energjisë Elektrike,
- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet për
mirëmbajtje dhe disponueshmërinë e planifikuar, deri tek
operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike,
në përputhje me Rregullat e Rrjetit për Shpërndarje të
Energjisë Elektrike,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për
veprimtari të tjera që i kryen,
- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të
Sistemit Elektroenergjetik, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, si edhe në përputhje
me rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të
Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca,
në përputhje me Rregulloren e Licencave.
- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së
veprimtarisë prodhim të energjisë elektrike, mbrojtjes së
konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe
mbrojtjes gjatë punës.
10. Obligim i dërgimit të raportit vjetor të punës
Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor të punës,
duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste
gjatë vitit të kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1) Përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë
energjetike gjatë vitit,
2) llogari përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e
jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
- siguri dhe shëndet gjatë punës,
- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të
të punësuarve,
- mbrojtje të mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të
njerëzve,
- kryerje të monitorimit të punës,
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës,
ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje
lufte apo të jashtëzakonshme,
4) kryerje të programit vjetor për riparime,
5) realizim të planit të punës, i cili i referohet vitit
përkatës,
6) monitorime inspektoriale, të kryerja nga organe
kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të
bashkëngjitura nga procesverbalet, raporte dhe aktvendime
nga monitorimet dhe kontrollet e kryera.
11. Konfidencialiteti i informatave
Bartësi i licencës është i obliguar që në pajtueshmëri
me ligjin, të sigurojë konfidencialitetin e të dhënave
afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë
energjetike, prodhim të energjisë elektrike.
12. Cilësia e shërbimit
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe
kushte të tjera, që mundësojnë cilësi konstante të energjisë
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të
vazhdueshëm të parametrave, të cilët e përcaktojnë cilësinë
e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave, që e
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në
periudhën e përcaktuar kohore.
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13. Matja e energjisë elektrike dhe fuqisë së
prodhuar
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të
dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,
kryhet në vendin matës, përllogaritës me mënyrë dhe
procedurë të përcaktuara në përputhje me Rregullat e
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës dhe
Rregullores së Licencave.
15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga
ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me
Ligjin e Energjetikës dhe Rregulloren e Licencave.
16. Kapacitetet prodhuese, me të cilat kryhet
veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “SPECIJAL SOLAR”, me karakteristikat teknike në
vijim:
a) Emri i centralit elektrik diellor: CED “SPECIJAL
SOLAR”,
b) Fuqia totale e instaluar në centralin elektrik diellor:
361,82 kW,
c) Viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i
punës: viti 2020
d) Jetëgjatësia e vlerësuar e CED: 35 vite
e) Të dhënat për pajisjen:
- lloji i paneleve fotovoltaike: polikristalore,
- prodhuesi i paneleve fotovoltaike: JAM72S10 390410/PR
- numri i paneleve fotovoltaike: 904
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 474 x 405W dhe 430 x
395W
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit:
- HUAWEI SUN2000-60KTL-MO, 66.000 Wp, 4
copë,
- HUAWEI SUN2000-42KTL-MO, 47.000 Wp, 1 copë
- HUAWEI SUN2000-36KTL-MO, 40.000 Wp, 2 copë
f) Rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.540
kWh/m2
g) Prodhim i pritur i energjisë elektrike 456.734 kWh
__________
2589.
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 ЈП „Нискоградба“ Охрид бр.03-756/1 од 14
јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија под УП1 бр.08-63/20 од 20 јули
2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 31 август 2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП „НИСКОГРАДБА“ ОХРИД ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈП „Нискоградба“ Охрид се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на
урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 17,89 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 19,17 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 19,76 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 6,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 9,58%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 12,96%.
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 16,78 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 19,01 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 17,33 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 21,01 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 17,20 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 22,33 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.

УП1 бр. 08-63/20
31 август 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit të Përcaktimit
të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1)
i Rregullores së Mënyrës dhe Procedurës së Përcaktimit të
Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe Tarifës Rregullatore të
Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës
së Përcaktimit të Tarifës së Grumbullimit dhe Largimit të
Ujërave të Zeza Urbane, me propozim-tarifë për periudhë
të rregulluar 2021-2023 të NP “Niskogradba” Ohër, nr. 03756/1, datë 14 korrik 2020, të regjistruar në arkivin e
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut, nën PA1
nr.08-63/20 datë 20 korrik 2020, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 gusht
2020, solli
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AKTVENDIM
TË
PËRCAKTIMIT
TË
TARIFËS
SË
GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE
TË ZEZA URBANE TË NP “NISKOGRADBA” OHËR,
PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2021-2023

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП СТАНДАРД ДЕБАР ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. NP “Niskogradba” Ohër i përcaktohet tarifë
mesatare e shërbimit të ujit, grumbullim dhe largim të
ujërave të zeza urbane; edhe atë:
- për vitin 2021 në vlerë prej 17,89 den/m³;
- për vitin 2022 në vlerë prej 19,17 den/m³;
- për vitin 2023 në vlerë prej 19,76 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë
prej 6,25%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë
prej 9,58%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë
prej 12,96%;
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe
maksimale, në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe
maksimal, nga pika 2 e këtij aktvendimi:
- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 16,78 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 19,01 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 17,33 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 21,01 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 17,20 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 22,33 den/m³;
4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij
aktvendimi t’i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së
Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat
llogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe e largimit të
ujërave të zeza urbane, për periudhën e rregulluar 20212023.
6. Aktvendimi hyn në fuqi në ditën e publikimit të tij
në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së
Veriut”, publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa do të zbatohet
nga data 1 janar 2021.

1. На ЈП СТАНДАРД Дебар се утврдува просечна
тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 20,23 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 20,82 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 21,74 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,60 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,40 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,57 %.
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 19,70 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 20,76 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 20,32 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 21,32 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 20,96 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 22,51 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.

PА1 nr. 08-63/20
31 gusht 2020
Shkup

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

2590.
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 ЈП СТАНДАРД Дебар бр.03-114/1 од
09 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-146/20 од
17 Јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27август 2020 година,
донесе

УП1 бр. 08-146/20
27 август 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit të Përcaktimit
të Çmimeve dhe të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1)
nga Rregullorja e Mënyrës dhe e Procedurës së Përcaktim
të Tarifës së Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar
sipas Kërkesës së Përcaktimit të Tarifës për Furnizim me
Ujë të Pijshëm apo Furnizim me Ujë me propozim-tarifë
për periudhën e rregulluar 2021-2023 të NP
““STANDARD”” Dibër, nr. 03-114/1 datë 9 korrik 2020,
të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator të
Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë Veriut nën PA1 nr.08-146/1 datë 17 korrik
2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
në seancën e mbajtur më 27 gusht 2020, mori

Стр. 32 - Бр. 212

2 септември 2020

VENDIM
I PËRCAKTIMIT E TARIFËS SË FURNIZIMIT ME
UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIMIT ME UJË TË
NP ““STANDARD”” DIBËR PËR PERIUDHËN E
RREGULLUAR 2021-2023

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈП СТАНДАРД ДЕБАР ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2021-2023 ГОДИНА

1. NP “STANDARD” Dibër i përcaktohet tarifë
mesatare për shërbimin e ujit furnizim me ujë të pijshëm
apo furnizim me ujë edhe atë:
- për vitin 2021 në shumë prej 20,23 den/m³;
- për vitin 2022 në shumë prej 20,82 den/m³;
- për vitin 2023 në shumë prej 21,74 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021, ka vlerë
prej 2,60%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë
prej 2,40%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë
prej 3,57%;
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale
në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2
e këtij vendimi:
- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 19,70 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 20,76 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 20,32 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 21,32 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 20,96 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 22,51 den/m³;
4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij
vendimi t’i plotësojë kushtet nga Plani i Adaptimit të
Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në përputhje me të cilat
përllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar për furnizim me ujë të pijshëm
apo furnizim me ujë vlen për periudhën e rregulluar 20212023.
6. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator
të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, dhe do të zbatohet nga data 1 janar
2021.

1. На ЈП СТАНДАРД Дебар се утврдува просечна
тарифа за водната услуга собирање и одведување на
урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 2,99 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 3,26 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 3,41 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,91 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,65 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 4,45 %.
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 2,96 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,01 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 3,11 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,41 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 3,25 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,56 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 собирање 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 на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари
2021 година.

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

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-147/20
Република Северна Македонија,
27 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2591.
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 собирање и одведување на урбани отпадни
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023
година на ЈП СТАНДАРД Дебар бр.03-114/2 од 09 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија под УП1 бр. 08-147/20 од 17 јули
2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе

Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) të Ligjit për
Përcaktimin e Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7,
paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës
për Përcaktim të Tarifës së Shërbimit të Ujit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke
vepruar sipas Kërkesës për Përcaktim të Tarifës së
Grumbullimit dhe Largimit të Ujërave të Zeza Urbane me
propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2021-2023 të
NP STANDARD Dibër, nr. 03-114/2 datë 09 korrik 2020,
të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator të
Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë Veriut nën PA1 nr. 08-147/20 datë 17 korrik
2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
në seancën e mbajtur më 27 gusht 2020, mori

PА1 nr. 08-146/20
27 gusht 2020
Shkup

2 септември 2020

Бр. 212 - Стр. 33

VENDIM
PËR
PËRCAKTIMIN
E
TARIFËS
SË
GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE
TË ZEZA URBANE TË NP STANDARD DIBËR PËR
PERIUDHËN E RREGULLUAR 2021-2023
1. NP STANDARD Dibër i përcaktohet tarifë mesatare
për shërbimin e ujit për grumbullim dhe largim të ujërave
të zeza urbane siç vijon:
- për vitin 2021 në shumë prej 2,99 den/m³;
- për vitin 2022 në shumë prej 3,26 den/m³;
- për vitin 2023 në shumë prej 3,41 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë
prej 0,91%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë
prej 4,65%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë
prej 4,45%;
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale
në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2
e këtij Vendimi:
- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 2,96 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 3,01 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 3,11 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 3,41 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 3,25 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 3,56 den/m³;
4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij
Vendimi t’i plotësojë kushtet nga Plani për Adaptim të
Tarifave për Shërbimet e Ujit, në përputhje me të cilat
përllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe largimit të
ujërave të zeza urbane vlen për periudhën e rregulluar
2021-2023.
6. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator
të Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PА1 nr. 08-147/20
27 gusht 2020
Shkup

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

2592.
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 „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе
бр.0302-290/1 од 1 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.
08-150/20 од 27 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 август 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување
со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 39,47 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 39,37 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 39,35 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,38%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,36%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 2,21%.
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 38,53 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 40,41 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 38,44 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 40,30 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 38,48 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 40,22 ден/m³.
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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 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
УП1 бр. 08-150/20
Република Северна Македонија,
31 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit të Përcaktimit
të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1)
i Rregullores së Mënyrës dhe i Procedurës për Përcaktim e
Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe Tarifës Rregullatores së
Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës
së Përcaktimit të Tarifës për Furnizim me Ujë të Pijshëm
apo Furnizim me Ujë me propozim-tarifë për periudhën e
rregulluar 2021-2023 të NPK “KOMUNALEC” Shën
Nikollë, nr. 0302-290/1 datë 1 korrik 2020, të regjistruar në
arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut
nën PA1 nr.0} 08-150/20 datë 27 korrik 2020, Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur
më 31 gusht 2020, mori
VE NDIM
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS PËR FURNIZIM ME
UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIM ME UJË TË NPK
“KOMUNALEC” SHËN NIKOLLË PËR PERIUDHËN
E RREGULLUAR 2021-2023
1. NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë i përcaktohet
tarifë mesatare për shërbimin furnizim me ujë të pijshëm
apo furnizim me ujë edhe atë:
- për vitin 2021 në vlerë prej 39,47 den/m³;
- për vitin 2022 në vlerë prej 39,37 den/m³;
- për vitin 2023 në vlerë prej 39,35 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë
prej 2,38%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë
prej 2,36%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë
prej 2,21%;
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale
në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2
e këtij vendimi:
- për vitin 2021:
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- tarifa mesatare minimale 38,53 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 40,41 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 38,44 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 40,30 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 38,48 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 40,22 den/m³;
4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij
vendimi t’i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së
Tarifave për Shërbime të Ujit, në përputhje me të cilat
llogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar e furnizimit me ujë të pijshëm
apo furnizim me ujë vlen për periudhën e rregulluar 20212023.
6. Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit të tij me
publikimin në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut”, publikohet edhe në faqen e
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
ndërsa do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PА1 nr. 08-150/20
31 gusht 2020
Shkup

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

2593.
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 ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе бр.0302291/1 од 1 јули 2020 година, заведено во архивата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08151/20 од 27 јули 2020 година, Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 31 август 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и
одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 4,93 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 5,49 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 5,62 ден/m³.
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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 7,84%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 7,66%.
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 4,92 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,95 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 5,06 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,92 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 5,19 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 6,06 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
УП1 бр. 08-151/20
Република Северна Македонија,
31 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) të Ligjit për
Përcaktimin e Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7,
paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës
për Përcaktimin e Tarifës së Shërbimit të Ujit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke
vepruar sipas Kërkesës për përcaktim të tarifës së
grumbullimit dhe largimit të ujërave të zeza urbane me
propozim-tarifë për periudhë të rregulluar 2021-2023 të
NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë, nr.0302-291/1 datë
1 korrik 2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr. 08-151/20
datë 27 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së
Veriut në seancën e mbajtur më xx gusht 2020, mori

Бр. 212 - Стр. 35

VENDIM
PËR
PËRCAKTIM
TË
TARIFËS
SË
GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE
TË ZEZA URBANE TË NPK “KOMUNALEC” SHËN
NIKOLLË PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR
2021-2023
1. NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë i përcaktohet
tarifë mesatare për shërbimin e ujit grumbullim dhe largim
të ujërave të zeza edhe atë:
- për vitin 2021 në vlerë prej 4,93 den/m³;
- për vitin 2022 në vlerë prej 5,49 den/m³;
- për vitin 2023 në vlerë prej 5,62 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë
prej 0,25%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë
prej 7,84%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë
prej 7,66%;
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale
në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2
e këtij aktvendimi:
- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 4,92 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 4,95 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 5,06 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 5,92 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 5,19 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 6,06 den/m³;
4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij
vendimi t’i plotësojë kushtet e Planit për Përshtatjen e
Tarifave për Shërbime të Ujit, në përputhje me të cilat
llogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe largimit të
ujërave të zeza urbane për periudhën e rregulluar 20212023.
6. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërkaq do të
zbatohet nga data 1 janar 2021.

PА1 nr. 08-151/20
31 gusht 2020
Shkup

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

Стр. 36 - Бр. 212
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2594.
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 ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе бр.0302-292/1 од 1 јули
2020 година, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија под УП1 бр.08-152/20 од 27 јули
2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 31 август 2020 година донесе

Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) të Ligjit për
Përcaktimin e Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7,
paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës
për Përcaktim të Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe Tarifës
Rregullatore për Shërbimin e Ujit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar
sipas Kërkesës për Përcaktimin e Tarifës për Trajtimin e
Ujërave të Zeza me propozim-tarifë për periudhë të
rregulluar 2021-2023 të NPK “KOMUNALEC” Shën
Nikollë, nr. 0302-292/1 datë 1 korrik 2020, të regjistruar në
arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut
nën PA1 nr.08-152/20 datë 27 korrik 2020, Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur
më 31 gusht 2020, mori

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2021-2023 ГОДИНА

VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË TRAJTIMIT
TË UJËRAVE TË ZEZA TË NPK “KOMUNALEC”
SHËN NIKOLLË PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR
2021-2023

1. На ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 2,82 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 2,86 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 2,90 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 36,34%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 35,86%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 35,35%.
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 1,79 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,84 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 1,83 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,88 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 1,87 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,92 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.

1. NPK “KOMUNALEC” Sën Nikollë i përcaktohet
tarifë mesatare për shërbimin e ujit - trajtim të ujërave të
zeza siç vijon:
- për vitin 2021 në vlerë prej 2,82 den/m³;
- për vitin 2022 në vlerë prej 2,86 den/m³;
- për vitin 2023 në vlerë prej 2,90 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë
prej 36,34%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë
prej 35,86%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë
prej 35,35%;
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale
në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2
e këtij aktvendimi:
- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 1,79 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 3,84 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 1,83 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 3,88 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 1,87 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 3,92 den/m³;
4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij
vendimi t’i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së
Tarifave për Shërbime të Ujit, në përputhje me të cilat
llogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar e trajtimit të ujërave të zeza vlen
për periudhën e rregulluar 2021-2023.
6. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa do të zbatohet
nga data 1 janar 2021.

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

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

УП1 бр. 08-152/20
31 август 2020 година
Скопје

PА1 nr. 08-152/20
31 gusht 2020
Shkup
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2595.
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 „Никола Карев“ Пробиштип бр.
03-486/1 од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08153/20 од 29 јули 2020 година, Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 27 август 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ ПРОБИШТИП
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип се утврдува
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода
за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 39,66ден/m³;
- за 2022 година во износ од 40,23ден/m³;
- за 2023 година во износ од 39,99ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 9,61%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 9,69%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 9,21%.
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 35,85ден/m³;
- максимална просечна тарифа 43,47ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 36,33ден/m³;
- максимална просечна тарифа 44,12ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 36,31ден/m³;
- максимална просечна тарифа 43,67ден/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.
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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
УП1 бр. 08-153/20
Република Северна Македонија,
27 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit të Përcaktimit
të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1)
nga Rregullorja e Mënyrës dhe e Procedurës së Përcaktimit
të Tarifës së Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar
sipas Kërkesës së Përcaktimit të Tarifës së Furnizimit me
Ujë të Pijshëm apo Furnizim me Ujë me propozim-tarifë
për periudhën e rregulluar 2021-2023 të NPK “Nikolla
Karev” Probishtip, të regjistruar në arkivin e Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr. 08-153/20
nga data 29 korrik 2020, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 27 gusht
2020, mori
VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË FURNIZIMIT
ME UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIMIT ME UJË
TË NPK “NIKOLLA KAREV” PROBISHTIP PËR
PERIUDHËN E RREGULLUAR 2021-2023
1. NPK “Nikolla Karev” Probishtip i përcaktohet tarifë
mesatare për shërbimin furnizim me ujë të pijshëm apo
furnizim me ujë edhe atë:
- për vitin 2021 në shumë prej 39,66 den/m³;
- për vitin 2022 në shumë prej 40,23 den/m³;
- për vitin 2023 në shumë prej 39,99 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë
prej 9,61%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë
prej 9,69%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë
prej 9,21%;
3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale
në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2
e këtij vendimi:
- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 35,85 den/m³;
- tarifa mesatare minimale 43,47 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 36,33 den/m³;
- tarifa mesatare minimale 44,12 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 36,31 den/m³;
- tarifa mesatare minimale 43,67 den/m³;
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4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij
vendimi t’i plotësojë kushtet nga Plani i Adaptimit të
Tarifave për Shërbimet e Ujit, në përputhje me të cilat
përllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar për furnizim me ujë të pijshëm
apo furnizim me ujë vlen për periudhën e rregulluar 20212023.
6. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator
të Energjetikës dhe Shërbimeve të ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, do të zbatohet nga data 1 janar
2021.

PА1 nr. 08-153/20
27 gusht 2020
Shkup

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

2596.
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 „Никола Карев“ Пробиштип бр.03-487/1
од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија под УП1 бр.08-154/20
од 29 јули 2020 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ ПРОБИШТИП ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип се утврдува
просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 4,08 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 4,42 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 4,63 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 1,91%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,83%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 5,59%.
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 4,00 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,16 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 4,21 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,64 ден/m³;

- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 4,37 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,89 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
УП1 бр. 08-154/20
Република Северна Македонија,
27 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit të Përcaktimit
të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1)
nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës për Përcaktim
eTarifës së Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas
Kërkesës së Përcaktimit të Tarifës për Grumbullimin dhe
Largimin e Ujërave të Zeza Urbane me propozim-tarifë për
periudhën e rregulluar 2021-2023 të NPK “Nikolla Karev”
Probishtip, të regjistruar në arkivin e Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr. 08-154/20
datë 29 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, në seancën e mbajtur më 27 gusht 2020, mori
VENDIM
PËR
PËRCAKTIMIN
E
TARIFËS
SË
GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE
TË ZEZA URBANE TË NPK “NIKOLLA KAREV”
PROBISHTIP PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR
2021-2023
1. NPK “Nikolla Karev” Probishtip i përcaktohet tarifë
mesatare për shërbimin e ujit për grumbullim dhe largim të
ujërave të zeza urbane edhe atë:
- për vitin 2021 në shumë prej 4,08 den/m³;
- për vitin 2022 në shumë prej 4,42 den/m³;
- për vitin 2023 në shumë prej 4,63 den/m³;
2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë
prej 1,91%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë
prej 4,83%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë
prej 5,59%;
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3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale
në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2
e këtij Vendimi:
- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 4,00 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 4,16 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 4,21 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 4,64 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 4,37 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 4,89 den/m³;
4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij
vendimi t’i plotësojë kushtet nga Plani i Adaptimit të
Tarifave për Shërbimet e Ujit, në përputhje me të cilat
përllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës
për shërbimin e ujit.
5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe largimit të
ujërave të zeza urbane vlen për periudhën e rregulluar
2021-2023.
6. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator
të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, do të zbatohet nga data 1 janar
2021.

PА1 nr. 08-154/20
27 gusht 2020
Shkup

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

2597.
По извршеното срамнување со изворниот текст, се
утврди дека во Одлуката за одобрување на регулиран
максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична
енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика
УП1 бр. 08-46/20 од 31 јули 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.196/20),
е направена техничка грешка поради што се дава

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 08-46/20
Република Северна Македонија,
27 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Pas harmonizimit me tekstin burimor, është përcaktuar
se në Vendimin për Miratimin e të Hyrave të Rregulluara
Maksimale, Tarifës së Rregulluar Mesatare dhe Tarifave të
Elementeve Përllogaritëse për Kryerje të Veprimtarisë së
Rregulluar Energjetike Shpërndarje e Energjisë Elektrike
të SHA CEMV Shkup, filiali Energetika PA1 nr. 08-46/20
datë 31 korrik 2020 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 196/20), është bërë gabim
teknik, për çka jepet
PËRMIRËSIM
I VENDIMIT PËR MIRATIMIN E TË HYRAVE TË
RREGULLUARA MAKSIMALE, TARIFËS SË
RREGULLUAR MESATARE DHE TARIFAVE TË
ELEMENTEVE PËRLLOGARITËSE PËR KRYERJE TË
VEPRIMTARISË SË RREGULLUAR ENERGJETIKE
SHPËRNDARJE E ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHA
CEMV SHKUP, FILIALI ENERGETIKA
Në pikën 3 të Vendimit për Miratimin të Hyrave të
Rregulluara Maksimale, Tarifës së Rregulluar Mesatare
dhe Tarifave të Elementeve Përllogaritëse për Kryerjen e
Veprimtarisë së Rregulluar Energjetike Shpërndarje e
Energjisë Elektrike të SHA CEMV Shkup, filiali
Energetika, tabela “Tarifat e Elementeve Përllogaritëse (me
tarifë të kalkuluar për transmetim të energjisë elektrike)”
ndërrohet me tabelën në vijim:

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА
ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕСМ
СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА
Во точка 3 од Одлуката за одобрување на регулиран
максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична
енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетиката, табелата „Тарифи за пресметковни елементи (со
вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)” се заменува со следната табела:

PА1 nr. 08-46/20
27 gusht 2020
Shkup

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