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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3724.
Врз основа на член 95 став (1) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и
113/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе

Член 2
Називот на заштитеното подрачје е „Заштитен предел - Осоговски Планини“.

ОДЛУКА
ЗА ПРИФАТЛИВОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ СТУДЕНЧИШКО БЛАТО ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО
КАТЕГОРИЈАТА ПАРК НА ПРИРОДА

Член 4
Со прогласувањето на Заштитен предел - Осоговски Планини се овозможува:
- зачувување на автентичната состојба на природата
преку заштита на природните и други вредности;
- спречување на дејствија што можат непосредно
или посредно да предизвикаат нарушување на природната рамнотежа на екосистемите;
- создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската
разновидност и природното наследство;
- регулирање и одржување на интеракцијата помеѓу
човекот и природата, заради зачувување на автентичната состојба на заштитниот предел и заштита и одржување на Осоговскиот планиниски рурален предел и
- одржливо користење на природните ресурси на
начин на кој не се загрозува опстанокот на видовите и
нивната природна рамнотежа.

Член 1
Со оваа одлука се прифаќа предлогот за прогласување на локалитетот Студенчишко Блато за заштитено
подрачје во категоријата парк на природа.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8352/1
17 ноември 2020 година
Скопје

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

3725.
Врз основа на член 92 став (2), а во врска со член 96
став (3) од Законот за заштита на природата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06,
84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14,
146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО
КАТЕГОРИЈА V - ЗАШТИТЕН ПРЕДЕЛ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа одлука се прогласува дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје во категорија V - заштитен
предел заради разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пејзажните, пределните и други вредности,
природни убавини, како и заради зачувување на специфичната интеракција на луѓето и природата во рамките
на Осоговскиот планиниски рурален предел.

Член 3
Категорија на заштитено подрачје e Категорија V Заштитен предел.

II. ГРАНИЦИ НА РАСПРОСТРАНУВАЊЕ
Член 5
(1) Границата на Заштитен предел - Осоговски Планини почнува на север од кота 1406 метри н.в. во место
викано (м.в.) Средно Брдо, од каде се спушта во Крива
Река и ја сече реката на изохипсата од 1000 метри н.в.,
од каде по сртот се качува на кота од 1366 метри н.в.
Од овде границата продолжува по сртот кон Базјанско
Брдо, го заобиколува Базјанско Брдо кон север на изохипсата од 1590 метри н.в., потоа повторно се искачува
по суводолицата кон југо-запад до изохипсата од 1650
метри н.в. Од овде продолжува кон запад, следејќи ја
изохипсата 1650 метри н.в., потоа се спушта на 1500
метри н.в.и се движи кон м.в. Буки, каде минува низ
кота 1508 метри н.в. Од тука, границата продлжува кон
југозапад спуштајќи се по гребенот до составот на две
суводолици на 1270 метри н.в. и продолжува на југ кон
м.в. Средно Брдо, минувајќи го гребенот на Средно Брдо на кота 1126 метри н.в., од каде се спушта по суводолицата јужно од м.в. Големо Кадиново до Станечка
Река. Овде границата ја минува Станечка Река и се движи кон југозапад по суводолицата која се наоѓа југоисточно од Дебели Рид качувајќи се на кота 1675 метри
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н.в. Од тука, границата се движи на запад следејќи го
локалниот пат доаѓајќи меѓу м.в. Црвено Цвеќе, Бари и
Ѓубре од каде свртува на југ следејќи го патот по котите 1413 метри н.в. и под 1479 метри н.в. (Марјаница) и
1494 (Крмила). Границата од тука продолжува по пат
кон запад покрај м.в. Петков Чукар, м.в. Косматица и
го заобиколува (вклучувајќи го) м.в. Бреза 1677 метри
н.в., свивајќи директно кон југ по патеката источно од
м.в. Врла Страна и кај кота 1303 метри н.в. се приклучува на локалниот пат кој се движи јужно кон Горно
Кратово следејќи го иститот се до м.в Павлеви Ниви.
Потоа, границата се движи по локалниот пат кон југоисток, прво по 1300 метри н.в., а потоа по 1250 метри
н.в. Продлужувајќи кон југ по истиот пат и минувајќи
покрај м.в. Луково, јужно од м.в. Луково границата се
качува на сртот на м.в. Капински Рид, продолжувајќи
по сртот кон југоисток од каде што се спушта по суводолицата кон потокот Кошарски Дол, кој го следи кон
запад додека не достигне 850 метри н.в. Потоа, границата се качува по долчето кон југ во правец на м.в. Кусет од каде продолжува до м.в. Сморинец од каде се
качува на Илин Врв. Од тука се движи на југо-запад и
над м.в. Бело Место границата врти кон југ до котата
909 метри н.в. од каде се спушта до патот кој води до с.
Лесново. Тука следејќи го гребенот покрај реката завртува кон запад по патот се до под м.в. Чуки, па оди до
м.в. Лесновски Рид и кота 765 метри н.в. Потоа, по гребенот се спушта во југоисточен правец до асфалтираниот пат од ХС „Злетовица“ и го следи овој пат во североисточен правец околу 1 километар, од каде се упатува директно на исток минувајќи низ кота 716 метри
н.в. па по гребенот оди до кота 882 метри н.в. и се
спушта кон југоисток до долината на Стара Река во
близина на с. Шталковица. Границата го заобиколува с.
Шталковица и ја следи Стара Река, а потоа по Кочански Дол продолжува кон југоисток. На 880 метри н.в.
под прав агол завртува кон југозапад и по долината се
качува до гребенот на м.в. Слива, од каде го следи патот кон југоисток до кота 1101 метри н.в. и продолжува
по патот до кота 1050 метри н.в.. Од овде границата
завртува кон југозапад и се спушта кон долината на суводолицата минувајќи меѓу м.в. Илиица и м.в. Боров
Рт, потоа движи по течението на суводолицата Косел
до вливот кој го прави со друга суводолица на 670 метри н.в. јужно од м.в. Градишта. Овде, границата продлжува на југ качувајќи се по суводолицата меѓу м.в. Грамади и м.в. Попова Глава се до патот северно од с. Рајчани, кој го следи до с. Рајчани. Во границата припаѓа
и с. Рајчани. Границата овде завртува на југозапад движејќи се по локалниот пат на околу 750 метри н.в. на
м.в. Рајчански Рид, кој потоа го следи и кон југ од каде
почнува да го следи сртот качувајќи се на м.в. Илиица
(893 метри н.в.) и по сртот се спушта на 850 метри н.в..
Од овде ја следи патеката и сртот кон југоисток кон суводолицата Змијарник и потоа се качува на север до
500 m н.в. и во југоисточен правец ја следи оваа изохипса до Калуѓорова Чешма. Потоа границата завртува
на североисток движејќи се по суводолицата до седлото кај м.в. Уши на 628 метри н.в. и врти кон север – северозапад кон м.в. Божурнак минувајќи низ кота 768
метри н.м.в. Од овде се спушта по сртот во правец на
североисток, додека не стигне на изохипсата од 600
метри н.в. и потоа свртува северозападно до блиската
суводолица и ја следи истата до нејзиниот влив во Спиловска Река. Потоа ја следи Свиланска Река до нејзиниот влив во река Киселица и се одвојува од неа на 400
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метри н.в. Овде границата се спушта кон м.в. Аџиица,
па во источен правец ја следи изохипсата од 400 метри
н.в. се до Бањска Рекла и ја следи реката низводно до
локлниот пат кој води кон Пониква, го сече патот и
продолжува на исток кон Тркањска Река, од овде поминува по суводолицата помеѓу м.в. Белски Рид и м.в.
Градиште и се движи на север се до врвот Војновица
(897 метри н.в.) од каде што се упатува источно по суводолицата која се спушта кон Кочанска Река до изохипсата од 400 метри н.в. Од каде, се упатува до круната на Кочаснско Езеро (Брана Градче), која се наоѓа на
450 метри н.в. Потоа, од круната на браната границата
продолжува на исток по изохипса 600 метри н.в. продолжува до суводолицата и ја следи истата до патот
под Долно Градче, се качува на сртот и го поминува
локалниот пат Кочани - Крушка и под с. Вранинци се
спушта во Оризарска Река. Од овде го следи патот до
м.в. Клинчарите и се искачува на кота 912 метри н.в. од
каде во источен правец продолжува до м.в. Шутово, и
излегува на патот с. Оризари - Пресека - Цера и го следи патот, поминувајќи ги следните локалитети од Пресека: Самокелпица, Црни Врв, Чукеревска Маала, Висока Чука, Прештиплова Чука, Ивова Глава, потоа границата продолжува помеѓу м.в. Долна Цера и Јуручки
Гробишта. Кон североисток се качува по патеката на
гребенот на м.в. Долна Цера (1707 метри н.в.) на изохипса од 1700 метри н.в. и ја следи истата качувајќи се
на безимениот врв 1860 метри н.в. југоисточно од м.в.
Китка од каде директно се спушта по суводолицата и ја
следи изохипсата од 1430 метри н.в. се до суводолицата во м.в. Криви Рид продолжува на севрозапад до изохисата од 1500 метри н.в. и се спушта кон река Каменица и ја сече на 1350 метри н.в. Потоа границата продолжува на север кон Мечкин Камен под кота 1740
метри н.в од каде под права линија се упатува североисточно до изохипсата од 1600 метри н.в. Од тука, границата се движи под права линија северозападно до
сртот над Мечкин Камен 1840 метри н.в и се упатува
повторно по права линија североисточно до локалниот
пат (1830 метри н.в.) кој води до Ајдучка Чешма. Од
Ајдучка Чешма се упатува кон северозапад до под
врвот Сокол (до изохипсата 1950 метри н.в.) и севрно
се спушта кон кота 1648 метри н.в. и го следи сртот на
Средно Брдо поминува низ кота 1544 метри н.в. и се
спушта до кота 1406 метри н.в. од каде и започнува
описот на границата.
(2) Вкупната површина на Заштитен предел - Осоговски Планини изнесува 48807.16 хектари.
(3) Картографскиот приказ со границите на Заштитен предел - Осоговски Планини е даден во Прилог 1,
кој е составен дел на оваа одлука.
III. РЕЖИМ НА ЗАШТИТА
Член 6
(1) Во Заштитен предел - Осоговски планини се
востановуваат следните зони:
- зона за строга заштита,
- зона за активно управување ,
- зона за одржливо користење и
- заштитен појас.
(2) Картографскиот приказ со границите на зоната
за строга заштита, зоната за активно управување, зоната за одржливо користење и заштитениот појас на Заштитен предел - Осоговски планини е даден во Прилог
2, кој е составен дел на оваа одлука.
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(3) Картографскиот приказ на внатрешниот заштитен појас на зоната на строга заштита околу Царев Врв,
односно Царев Врв - Извори на Врањска Река (ЗСЗ01),
Царев Врв – Алтан Чешма (ЗСЗ02) на Заштитен предел
- Осоговски планини, е даден во Прилог 3, кој е составен дел на оваа одлука.
Член 7
(1) Зона за строга заштита (во натамошниот текст:
ЗСЗ) претставува дел од заштитеното подрачје со највисок интерес за заштитата, што се карактеризира со
изворни, неизменети карактеристики на екосистемите
или има сосема мали промени како резултат на
традиционални управувачки практики.
(2) Зоната на строга заштита ја сочинуваат дисперзно распоредени помали површини, кои ги вклучуваат
најзначајните и најрепрезентативни живеалишта како:
високопланински пасишта, добро сочувани и репрезентативни шумски заедници од габер, крајречни заедници со врба, топола и евла и мали површини од букова
шума (рефугиуми или шумски површини со минимални антропогени интервенции), тресетишта, изворишни
делови на реките, карпести предели и дел од вриштините.
(3) Зоната за строга заштита опфаќа 12 помали делови/локалитети со следните површини:
- ЗСЗ 01 -Локалитет (Царев Врв - Извори на Врањска Река) со површина од 88,41 хекатри,
- ЗСЗ 02 - Локалитет (Царев Врв - Алтан Чешма) со
површина од 91,77 хектари,
- ЗСЗ 03 - Локалитет (Царев Врв -Ташово) со површина од 46,24 хектари,
- ЗСЗ 04 - Локалитет (Царев Врв - Бабина Чешма)
со површина од 149,87 хектари,
- ЗСЗ 05 - Локалитет (Царев Врв - Маркова Стапка)
со површина од 60,11 хектари,
- ЗСЗ 06 - Локалитет (Модра Река) со површина од
176,12 хектари,
- ЗСЗ 07 - Локалитет (Горна Злетовица) со површина од 94,20 хектари,
- ЗСЗ 08 - Локалитет (Венечка Река) со површина
од 57,98 хектари,
- ЗСЗ 09 - Локалитет (Злетовска Река) со површина
од 138,48 хектари,
- ЗСЗ 10 - Локалитет (Орлов Камен) со површина
од 498,78 хектари,
- ЗСЗ 11 - Локалитет (Раткова Скала) со површина
од 228,73 хектари и
- ЗСЗ 12 - Локалитет (Велика Голема Река) со површина од 202,36 хектари.
(4) Вкупната површина на зоната на строга заштита на Заштитен предел - Осоговски Планини изнесува 1833.04 хектари или 3.76% од вкупната површина
на заштитеното подрачје.
(5) Во зоната за строга заштита не треба да се спроведуваат активности со кои се загрозува изворноста на
природата и нарушува природната рамнотежа.
(6) Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита субјектот надлежен за управување
со заштитеното подрачје треба да обезбеди постојан
мониторинг.
(7) Во зоната за строга заштита може да се вршат
научно-истражувачки активности согласно член 24 од
Законот за заштита на природата доколку тие не се во
спротивност со примарните цели на заштита на подрачјето, по претходно добиена дозвола од органот на
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државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на заштита на природата во соработка со субјектот надлежен за управување со заштитеното подрачје.
Член 8
(1) Зоната за активно управување (во натамошниот
текст: ЗАУ) претставува зона од висок интерес за заштита, во која се потребни управувачки интервенции со
цел реставрација, ревитализација или рехабилитација
на живеалиштата, екосистемите и другите елементи од
пределот.
(2) Зоната на активно управување во Заштитениот
предел - Осоговски Планини се наоѓа околу површините на зоната за строга заштита, со исклучок на мали
површини кај с. Рајчани.
(3) Зоната за активно управување опфаќа 13 делови/локалитети со следните површини:
- ЗАУ 01 - Локалитет (Царев Врв -Ташово) со површина од 67.73 хектари,
- ЗАУ 02- Локалитет (Царев Врв - Маркова Стапка)
со површина од 157,56 хектари,
- ЗАУ 03 - Локалитет (Царев Врв - Бабина Чешма)
со површина од 161,83 хектари,
- ЗАУ 04 -Локалитет (Модра Река) со површина од
198,89 хектари,
- ЗАУ 05 - Локалитет (Горна Злетовица) со површина од 313,41 хектари,
- ЗАУ 06 -Локалитет (Венечка Река) со површина
од 104,0 7 хектари.
- ЗАУ 07 - Локалитет (Злетовска Река) со површина
од 968.91 хектари,
- ЗАУ 08 - Локалитет (Орлов Камен) со површина
од 341,03 хектари,
- ЗАУ 09 - Локалитет (Раткова Скала) со површина
од 49,46 хектари,
- ЗАУ 10 - Локалитет (Велика Голема Река) со површина од 161,12 хектари,
- ЗАУ 11 - Локалитет (Катанци – север) со површина од 3,96 хектари,
- ЗАУ 12 -Локалитет (Катанци – југ) со површина
од 3,62 хектари и
- ЗАУ 13 -Локалитет (Блатец) со површина од 15,01
хектари.
(4) Вкупната површина на зоната за активно управување изнесува 2546.6 хектари или 5,22 %.од вкупната површина на заштитеното подрачје.
(5) Во зоната за активно управување може да се вршат активности на управување кои се однесуваат на
манипулирање со живеалишта и со видови.
(6) Во зоната за активно управување може да се
врши спроведување на активности кои немаат негативно влијание на примарната цел на заштита на Заштитен
предел-Осоговски Планини како екотуризам и
традиционално екстензивно земјоделство и активности
кои се вршат согласно Планот за управување со Заштитен предел – Осоговски Планини.
Член 9
(1) Зоната за одржливо користење (во натамошниот
текст: ЗОК) претставува значителен дел од заштитеното подрачје која не поседува високи вредности за заштитата, каде што се наоѓаат инфраструктурни објекти,
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објекти на културното наследство, типови на шумски
насади коишто не се карактеристични за подрачјето,
како и населени места со околното земјоделско земјиште.
(2) Зоната за одржливо користење во Заштитен предел-Осоговски Планини зафаќа површина од 44345.27
хектари или 90.86 % од површината на заштитеното
подрачје. Границата на зоната за одржливо користење
ја следи границата на целото заштитено подрачје.
(3) Во зоната за одржливо користење може да се вршат активности од зоната за строга заштита од член 7
од оваа одлука и зоната за активно управување од член
8 од оваа одлука, како и активности кои се вршат согласно Планот за управување со Заштитен предел –
Осоговски Планини.
Член 10
(1) Заштитниот појас (во натамошниот текст: ЗП) е
површина надвор од заштитеното подрачје и има улога
да ги заштити зоната за строга заштита, зоната за активно управување и зоната за одржливо користење од
заканите што потекнуваат надвор од заштитеното подрачје.
(2) Заштитен појас по потреба се воспоставува и во
рамките на заштитеното подрачје меѓу зоните чиј режим на заштита и управување меѓусебно се исклучува.
(3) На подрачјето на Заштитен предел - Осоговски
Планини се воспоставува внатрешен заштитен појас во
делот на зоната на строга заштита околу Царев Врв, односно Царев Врв - Извори на Врањска Река (ЗСЗС01),
Царев Врв – Алтан Чешма (ЗСЗ02). Внатрешниот појас
се воспоставува од 100 метри за да се ублажат влијанијата и да се заштитат вредностите во зоните за строга
заштита
(4) Внатрешен заштитен појас зафаќа површина од
82.25 хектри или 0.17% од вкупната површина на заштитеното подрачје.
(5) Стопанските дејности во рамките на заштитниот појас се вршат согласно одредбите на оваа одлука и
одредбите утврдени во Законот за заштита на природата.
IV. УПРАВУВАЊЕ
Член 11
Со Заштитен предел - Осоговски Планини управува
Јавното претпријатие за стопанисување со државни
шуми „Национални шуми“ со потполна одговорност –
Скопје.
Член 12
Јавното претпријатие за стопанисување со државни
шуми „Национални шуми“ со потполна одговорност –
Скопје треба на територијата на Заштитен предел Осоговски Планини да ја спроведува заштитата на природното наследство преку:
- воспоставување режим на заштита на заштитеното
подрачје,
- преземање мерки за заштита на утврдените зони
во заштитеното подрачје,
- изработка и донесување на План за управување со
заштитен предел согласно член 85 од Законот за заштита на природата и Годишна програма за заштита на
природата согласно член 98 од Законот за заштита на
природата
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- мониторинг на состојбата со природните вредности,
- спречување на штетни активности од физички и
правни лица во заштитеното подрачје, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и унапредување на природата,
- заштита и зачувување на природните живеалишта
од национално и меѓународно значење,
- заштита и зачувување на билошката разновидност
од национално и меѓународно значење,
- заштита и зачувување на пределската разновидност,
- заштита и зачувување на специфичните геоморфолошки форми,
- утврдување на компонентите на биолошката и
пределската разновидност и идентификација на заканите,
- водење евиденција и документација за природните
вредности на заштитеното подрачје (изработка на инвентар за живеалишта, диви видови, геодиверзитет и
предели),
- одржливо користење на природното богатство во
интерес на сегашниот и идниот развој,
- создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој,
- остварување на културни, научни, образовни и
рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на заштитниот предел,
- поттикнување на научно-истражувачката работа
преку проучувања и истражувања на природните вредности, кои се од интерес за заштита на заштитеното
подрачје;
- издавање на информативен и пропаганден материјал за природните вредности на заштитеното подрачје,
- подигање на јавната свест, особено во воспитнообразовниот процес за заштита на заштитеното подрачје и
- вршење на други работи кои придонесуваат за
заштита на природните вредности на заштитеното подрачје.
V. ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Член 13
Непосредната заштита на Заштитен предел - Осоговски Планини ја спроведува чуварска служба, формирана од Јавното претпријатие за стопанисување со
државни шуми „Национални шуми“ со потполна одговорност – Скопје, согласно член 108 од Законот за заштита на природата.
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 14
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9431/1
17 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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Прилог 1
Картографски приказ со границите на Заштитен
предел - Осоговски Планини
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Прилог 2
Картографски приказ со границите на зоната за
строга заштита, зоната за активно управување, зоната
за одржливо користење и заштитениот појас на Заштитен предел - Осоговски Планини
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Прилог 3
Картографски приказ на внатрешен заштитен појас
на зоната на строга заштита околу Царев Врв, односно
Царев Врв - Извори на Врањска Река (ЗСЗС01), Царев
Врв – Алтан Чешма (ЗСЗС02) на Заштитен предел Осоговски Планини

20 ноември 2020

20 ноември 2020

Бр. 277 - Стр. 9

3726.
Врз основа на член 14 став (2) од Законот за управување со движење на предметите во судовите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
42/20), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА
НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ
ОД ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО
НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО СУДОВИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот на членовите на Комисијата за надзор над спроведување на одредбите од Законот за управување со движењето на предметите во судовите, и тоа во износ од
3000,00 денари на секој член по извршен надзор на суд
и изготвен записник со соодветни заклучоци и препораки.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9437/1
17 ноември 2020 година
Скопје

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

3727.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 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 17 ноември
2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ
КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА,
ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба
на земјоделско земјиште во државна сопственост врз
кое има изградено оранжерија и помошни објекти во
функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор бр. 44-8690/2 од 20.10.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.253/20).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-10859/1
17 ноември 2020 година
Скопје

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

3728.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 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 17 ноември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ
КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА,
ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба
на земјоделско земјиште во државна сопственост врз
кое има изградено оранжерија и помошни објекти во
функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор бр. 44-8690/3 од 20.10.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.253/20).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот објавувањето
во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-10859/2
17 ноември 2020 година
Скопје

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

3729.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 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 17 ноември
2020 година донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ
КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА,
ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба
на земјоделско земјиште во државна сопственост врз
кое има изградено оранжерија и помошни објекти во
функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор бр. 44-8690/4 од 20.10.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.253/20).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-10859/3
17 ноември 2020 година
Скопје

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

3730.
Врз основа на член 31 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),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ
ВО УСЛОВИ НА ПОСТОЕЊЕ НА ПАНДЕМИЈА
ПРОГЛАСЕНА ОД СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19
ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-COV-2 И ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ ОД НЕГОВО ШИРЕЊЕ ВО
ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ СО ШТО СЕ ЗАГРОЗУВА БЕЗБЕДНОСТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
Член 1
Со оваа одлука се утврдува постоење на кризна состојба на целата територија на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови
на постоење на Пандемија прогласена од Светската
Здравствена Организација од заразната болест COVID-

19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради
спречување од негово ширење во зголемен обем со што
се загрозува безбедноста на здравјето на населението.
Мерките и активностите согласно утврдената кризна состојба ќе се преземаат на целата територија на Република Северна Македонија која е зафатена со кризната состојба и каде се манифестираат причините наведени во став 1 на овој член.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука се
активира Главниот штаб при Центарот за управување
со кризи кој ќе биде во постојано заседавање.
Главниот штаб при Центарот за управување со кризи од 21 ноември 2020 година до 24.00 часот да изготви
акциски план за превенција и справување со ширењето
на заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, како и целосен преглед за расположливи човечки и материјално – технички ресурси и
план за координирано дејствување.
Член 3
Органите на државната управа да преземат мерки и
активности согласно прописите за управување со
кризи.
Член 4
Постоењето на кризната состојба утврдена со оваа
одлука ќе трае 30 дена од денот на нејзиното влегување
во сила.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11138/1
20 ноември 2020 година
Скопје

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

3731.
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, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19) и член 38 став (5) од
Законот за финансиска поддршка на инвестиции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/19 и 124/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 20 октомври
2020 година, донесе

20 ноември 2020

Бр. 277 - Стр. 11

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА

ДОПОЛНУВАЊЕ

НА

РЕШЕНИЕТО

ЗА

ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА
НА БАРАЊАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
ИНВЕСТИЦИИ
1. Во Решението за формирање на Комисија за

a) претседател
- Зоран Заев, претседател на Владата на Република
Северна Македонија
б) членови:
- Артан Груби, прв заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен
за координација на политички прашања на ресорите и

Македонија“ бр.121/18 и 133/18 и „Службен весник на

министер за политички систем и односи меѓу заедниците;
- м-р Никола Димитров, заменик на претседателот

Република Северна Македонија“ бр. 139/19, 121/20,

на Владата задолжен за европски прашања;

162/20 и 238/20), во точка 2 по алинејата 2 се додава

- д-р Јетон Шаќири – министер за информатичко
општество и администрација;
- д-р Фатмир Бесими – министер за финансии;
- д-р Бујар Османи – министер за надворешни ра-

евалуација на барањата за финансиска поддршка за
инвестиции

(„Службен

весник

на

Република

нова алинеја 3, која гласи:
„- Весна Цветанова – член на Комисијата,
Министерство за финансии;“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. 44-9394/1

Претседател на Владата

20 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

3732.
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, 82/08, 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), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе

боти;
- д-р Јагода Шахпаска – министер за труд и социјална политика;
- м-р Бојан Маричиќ – министер за правда;
- Горан Милески – министер за локална самоуправа;
- д-р Драги Рашковски – генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија;
- Лила Пејчиновска Миладиновска – секретар на
Секретаријатот за законодавство;
- Спасе Глигоров- директор на Агенцијата за администрација и
- претставник на Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС)
3.Во работата на Советот за реформа на јавната администрација, на предлог на претседателот на Советот,
може да присуствуваат и претставници од граѓанското општество или други релевантни и засегнати чинители.
4. Со денот на влегувањето во сила на ова решение

РЕШЕНИЕ

престанува да важи Решението за формирање Совет за

ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА РЕФОРМА НА

реформа на јавната администрација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 192/17 и 137/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 167/19).

ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
1. Со ова решение се формира Совет за реформа на
јавната администрација, заради следење на постигнување на целите поставени во Стратегијата за реформа на
јавна администрација 2018-2022 година, како и за координација на целокупниот процес на реформата на
јавната администрација.
2. Советот за реформа на јавната администрација го
сочинуваат:

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10726/1

Претседател на Владата

17 ноември 2020 година
Скопје

на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
3733.
Врз основа на член 109-в став (10) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,
67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/20), член 172 став (8) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 84 став (8)
од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11,
15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18, 29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 248/20), член
29 став (8) од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 30/16 и 21/18), член 60 став (8) од
Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15,
30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19 и 248/20), член 40-в став (8)
од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09,
17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15, 55/16, 64/18 и и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.275/19), член 18-б став (8) од Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
115/14, 129/15, 146/15, 30/16, 142/16 и 64/18), член 36-в став 8 од Законот за просветната инспекција („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15,
30/16 и 64/18), член 20 став (8) од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18), член 24-a став (8) од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 24/13, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18), член 32-б став (8) од Законот за обука и испит за директор
на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 140/18), член 44-б став (8) од
Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12,
41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18), член 60-a став (8) од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20), член 18-б став (8) од Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 55/16, 127/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/20) и член 20 став (8) од Законот за математичко-информатичка гимназија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за образование и наука дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 1, кој
е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 2, кој
е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 3, кој
е составен дел на овој правилник.
Член 5
Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 4, кој
е составен дел на овој правилник.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината
на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/16).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 18-12746/1
12 ноември 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.

20 ноември 2020

Бр. 277 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 277

20 ноември 2020

20 ноември 2020

Бр. 277 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 277

20 ноември 2020

20 ноември 2020

Бр. 277 - Стр. 17

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
3734.
Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 11.11.2020 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Брвеница, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катарската
општина Брвеница, престануваат да важат аналогните
катастарски планови за катастарската општина Брвеница.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 0917-13736/1
11 ноември 2020 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р Борис Тунџев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3735.
Врз основа на член 191 став (10) а во врска со член
241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 16 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката за користење на повластена тарифа
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.1/15), во точка 1 зборовите „Акционерското друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите „Акционерското друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во
државна сопственост Скопје“.

2. Во точката 2 во алинеја 1, зборовите „Акционерско друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите „Акционерско
друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во
државна сопственост Скопје “.
3. Оваа одлука се доставува до барателот, Владата
на Република Северна Македонија, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот
на пазарот на електрична енергија и Операторот на
електропреносниот систем.
4. 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. 08-257/14
16 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 191, paragrafi (10), ndërkaq në lidhje
me nenin 241 paragrafi (2) 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 17, paragrafi (5) të Rregullores
së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë
Preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 16 nëntor
2020, mori
VENDIM
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË PËRDORIMIT
TË TARIFËS PREFERENCIALE TË ENERGJISË
ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E
RINOVUESHME TË ENERGJISË
1. Në vendimin e përdorimit të tarifës preferenciale të
energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme
të energjisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë",
nr. 1/15), në pikën 1, fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit
të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË
MAQEDONISË në pronësi të shtetit Shkup" zëvendësohen
me fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë
Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË
SË VERIUT, në pronësi të shtetit Shkup".
2. Në pikën 2 nënpika 1, fjalët "Shoqëria Aksionare e
Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET
ELEKTRIKE TË MAQEDONISË në pronësi të shtetit
Shkup" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria Aksionare e
Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET
ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT, në pronësi
të shtetit Shkup".
3. Ky vendim dërgohet deri te parashtruesi, te Qeveria
e Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Agjencia e
Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek
Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori
i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike.
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4. Ky vendim hyn në fuqi datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Kryetari
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
__________

PА1 nr. 08-257/14
16 nëntor 2020
Shkup

3736.
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 1 од
Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
НА ДРУШТВОТО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се одобруваат Мрежните правила
за дополнување на Мрежните правила за дистрибуција
на топлинска енергија доставени од Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.
2. Се задолжува Друштвото за дистрибуција на
топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Мрежните правила
од точка 1 од оваа одлука да ги донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на ова одлука и да
ги објави во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ и на својата веб страница.
3. Oваа одлука се доставува до ДИСТРИБУЦИЈА
НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.
4. Се задолжуваат стручните служби на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, Мрежните правила од точка
1 на оваa одлука, во рок од осум дена од денот на донесувањето, да ги прикачат на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
5. Оваa 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.

VENDIM
PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË RRJETIT
PËR PLOTËSIMIN E RREGULLAVE TË RRJETIT
TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË TERMIKE TË
SHOQËRISË SË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË
TERMIKE SHPËRNDARJA E NGROHJES BALKAN
ENERXHI SHPKNJP SHKUP
1. Me këtë vendim miratohen Rregullat e Rrjetit për
plotësimin e Rregullave të Rrjetit të Shpërndarjes së
Energjisë Termike të dërguara nga Shoqëria e Shpërndarjes
së Energjisë Termike SHPËRNDARJA E NGROHJES
BALKAN ENERXHI SHPKNJP Shkup.
2. Obligohet Shoqëria e Shpërndarjes së Energjisë
Termike SHPËRNDARJA E NGROHJES BALKAN
ENERXHI SHPKNJP Shkup, që Rregullat e Rrjetit nga
pika 1 e këtij vendimi, t'i miratojë në afat prej 15 ditësh nga
dita e hyrjes së fuqi të këtij vendimi dhe t’I publikojë në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut"
dhe në faqen e tij të internetit.
3. Ky vendim dërgohet deri te SHPËRNDARJA E
NGROHJES BALKAN ENERXHI SHPKNJP Shkup.
4. Obligohen shërbimet profesionale të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, që Rregullat e Rrjetit
të Shpërndarjes së Energjisë Termike nga pika 1 e këtij
vendimi, t'i publikojnë në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej tetë ditësh
nga dita e miratimit.
5. Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nr. 11-2286/3
16 nëntor 2020
Shkup

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

3737.
Врз основа на член 191 став (10), а во врска со член
241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“,
бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 16 ноември 2020 година, донесе

УП1 бр. 11-2286/3
16 ноември 2020 година
Скопје

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 2), nënpika 1 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), Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur
më 16 nëntor 2020, solli

1. Во Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена
од обновливи извори на енергија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.1/15), во точка 1 зборовите
„Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во
државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите „Акционерското друштво за производство на
електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје“.

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

20 ноември 2020
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2. Во точката 2 во алинеја 1, зборовите „Акционерско друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите „Акционерско
друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во
државна сопственост Скопје“.
3. Ова решение се доставува до барателот, Владата
на Република Северна Македонија, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот
на пазарот на електрична енергија и Операторот на
електропреносниот систем.
4. Ова решение 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.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij,
ndërkaq botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

УП1 бр. 08-256/14
16 ноември 2020 година
Скопје

Склучен на ден 12.11.2020 година помеѓу
1. 1.Општина Македонска Каменица, со седиште на
ул. „Каменичка“ бр.2 Македонска Каменица, претставувана од Градоначалник Соња Стаменкова како корисник на услугата, од една страна (во натамошниот
текст: корисник на услугата)
и
2. Општина Делчево, со седиште на ул.„Светозар
Марковиќ“ бр.1 Делчево, претставувана од Градоначалник Горан Трајковски како давател на услугата, од
друга страна (во натамошниот текст: давател на услугата).

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

Në bazë të nenit 191, paragrafi (10), ndërkaq në lidhje
me nenin 241 paragrafi (2) 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 17, paragrafi (5) të Rregullores
së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë
Preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19), Komisioni Rregullator
i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 16 nëntor
2020, miratoi
AKTVENDIM
PËR NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT TË MARRJES
SË STATUSIT TË PRODHUESIT PREFERENCIAL TË
ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA
BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGJISË
1. Në vendimin e përdorimit të tarifës preferenciale të
energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme
të energjisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë",
nr. 1/15), në pikën 1, fjalët "Shoqëria Aksionare e
Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET
ELEKTRIKE TË MAQEDONISË në pronësi të shtetit
Shkup" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria Aksionare e
Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET
ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT, në pronësi
të shtetit Shkup".
2. Në pikën 2 nënpika 1, fjalët "Shoqëria Aksionare e
Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET
ELEKTRIKE TË MAQEDONISË në pronësi të shtetit
Shkup" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria Aksionare e
Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET
ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT, në pronësi
të shtetit Shkup".
3. Ky aktvendim dërgohet deri te parashtruesi, te
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek
Agjencia e Energjetikës e Republikës së Maqedonisë së
Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe
tek Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë
Elektrike.

PА1 nr. 08-256/14
16 nëntor 2020
Shkup

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

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
3738.

ДОГОВОР
ЗА ВОСПОПСТАВУВАЊЕ HA МЕЃУОПШТИНСКА
СОРАБОТКА

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка согласно член 29 од Законот за
меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009), Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка донесена од Советот
на општина Македонска Каменица бр. 08-1623/1 од
13.10.2020 година и Одлуката за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Делчево и Општина Македонска Каменица
донесена од Советот на општина Делчево бр. 091754/1 од 27.10.2020 година за вршење на работи и работни задачи во Одделението за инспекциски надзор Овластен инспектор за заштита на животната средина.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Член 2
Давателот на услугата се обврзува услугите кои ќе
бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на
овој Договор да ги извршува согласно законските прописи професионално, одговорно, континуирано, ефикасно, уредно и навремено, а корисникот на услугата
се обврзува да му овозможи на овластениот инспектор
технички и просторни услови за непречено извршување на работите како и превоз на релација Делчево –
Македонска Каменица и обратно.
Член 3
Давателот на услугата е должен да ги извршува
услугите што се предмет на овој Договор односно да
врши инспекциски надзор во областа на животната
средина најмалку еднаш неделно, а по потреба и повеќе.
Член 4
Корисникот на услугата се обврзува за услугите кои
се предмет на овој договор на давателот на услугата да
му исплаќа месечен надомест во висина од 6.000,00
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(шест илјади) денари доколку услугата се извршува
согласно член 3 од договорот, во спротивно сразмерно
ќе биде намален.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 5
Овој договор се склучува за времетраење од 1(една)
година со можност за негово продолжување со склучување на Анекс на договорот.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 6
Овој Договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни по претходно писмено
известување на една од договорните страни во рок од
30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.
Член 7
Во случај на спор по овој Договор настанат помеѓу
договорените страни, доколку спорот не се разреши,
надлежен ќе биде стварно и месно надлежниот суд.
Член 8
Овој Договор е составен во 6 (шест) еднообразни
примероци од кои по потпишувањето по 1 (еден)
примрерок за секоја од договорните страни, а другите
за службени потреби.
Член 9
Овој Договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорни страни.
Општина Македонска Каменица
Градоначалник,
Соња Стаменкова, с.р.
Бр.03-1807/1
12 ноември 2020 година
Скопје

Општина Делчево
Градоначалник,
Горан Трајковски, с.р.
Бр.08-1869/1
12 ноември 2020 година
Скопје

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
3739.
Врз основа на член 157 од Законот за енергетика („
Службен Весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19), по претходно добиено одобрение на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, со Одлука за одобрување на Мрежноте правила за дополнување на Мрежните
правила за дистрибуција на топлинска енергија, Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на ден 18.11.2020 година,
донесе
МРЕЖНИ ПРАВИЛА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
Член 1
Во Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна
Макеонија“ , бр.132/20), во членот 57 по ставот (3), се
додава нов став (4) кој гласи:

„ (4) По исклучок на став (3) од овој член, во услови на појава од епидемии од пошироки размери кои го
загрозуваат животот, здравјето и безбедноста на луѓето, регулацијата на испорачаната топлинска енергија
во системот за дистрибуција регулираниот производител ја врши со регулација на температурите на топлоносителот во зависност од температурата на надворешниот воздух, согласно Анекс 4 кој е даден во прилог и
е составен дел на овие мрежни правила.”
Ставовите (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови
(5), (6), (7), (8) и (9).
Член 2
Во делот СОДРЖИНА, по зборовите: „АНЕКС 3 –
ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ
ЗА РАБОТА НА РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ”
се додава нова реченица која гласи:
„АНЕКС 4 - ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГУЛИРАНИОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛ ВО УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИИ ОД
ПОШИРОКИ РАЗМЕРИ”.
Член 3
Овие Мрежни правила влегуваат во сила на денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а по претходно добиено одобрение
од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
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* Температурата на надворешниот воздух која се
применува за температурниот дијаграм за испорака на
топлинска енергија во системот за дистрибуција се мери со мерен уред калибиран со верификуван еталон, кој
е во сопственост на регулираниот производител. Доколку температурната разлика помеѓу мерните уреди
во различните топлани на регулираниот производител
е поголема од 1°С, испораката на топлинска енергија
во системот за дистрибуција се врши согласно пониската измерена температура.
** Регулираниот производител го следи работниот
режим на испорака на топлинска енергија. Оптимизираниот режим на испорака на топлинска енергија се
применува по барање од операторот на системот за
дистрибуција, врз основа на претходно извршена анализа за очекувани придобивки и добиено одобрение од
Регулаторната комисија за енергетика. Анализата за
очекуваните придобивки од оптимизираниот режим на
испорака ја изработуваат операторот на системот за
дистрибуција и регулираниот производител, земајќи ги
во предвид цените на електрична енергија и природен
гас, на квартално ниво. Оптимизираниот режим на испорака се применува само за постројката која има подобар степен на ефикасност на производство на топлинска енергија.
1. Испорака и прекин на работа на топланите во
текот на денот
1.1. Најран прекин на работа на топланите
Доколку е времето сончево и мирно, а надворешната температура според локалното мерење во топлана
“Исток” и во топлана “Запад” во 08:30 часот, порасне
над 10 оС, работата на котлите веднаш се прекинува,
а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120 минути.
Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.1 важи за периодот од 1-ви
октомври до 15-ноември и од 15-ти март до 30-ти април.
Напомена: Сите останати исклучувања по критериумите наведени во наредните точки се прават после
09:00 часот.
1.2. Прекин во испорака на топлинска енергија
при сончево време
1.2.1. Доколку времето е сончево и мирно, а надворешната температура достигне вредност поголема од
12 оС согласно локалните мерењата во двете главни
топлани (“Исток” и Запад”), во периодот помеѓу 09:00
и 14:00 часот, се прекинува работата на котлите, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120
минути. Ако за време на работа на циркулационите
пумпи надворешната температура порасне до 13 оС и
има тенденција на пораст, после 120 минути се преки-
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нува и работата на циркулационите пумпи. Доколку
пак во период на работење на циркулационите пумпи
температурата не порасне над 13 оС, повторно се стартуваат котлите и топланите продолжуваат со испораката на топлинска енергија.
Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.2.1 важи за периодот од 1ви октомври до 15-ноември и од 15-ти март до 30-ти
април.
1.2.2. Доколку времето е сончево и мирно, а надворешната температура достигне вредност поголема од
13 оС согласно локалните мерењата во двете главни
топлани (“Исток” и Запад”), во периодот помеѓу 09:00
и 14:00 часот, се прекинува работата на котлите, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120
минути. Ако за време на работа на циркулационите
пумпи надворешната температура порасне до 14 оС и
има тенденција на пораст, после 120 минути се прекинува и работата на циркулационите пумпи. Доколку
пак во период на работење на циркулационите пумпи
температурата не порасне над 14 оС, повторно се стартуваат котлите и топланите продолжуваат со испораката на топлинска енергија.
Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.2.2 важи за периодот од 15ти ноември до 15-ти март.
1.3 Прекин во испорака на топлинска енергија
при облачно време
1.3.1. При облачно време, со или без дожд, котлите
се гасат кога во двете главни топлани (“Исток” и Запад”), надворешната температурата според локалното
мерење порасне над 15оС, додека циркулационите
пумпи продолжуваат со работа уште 120 минути.
Ако за тоа време надворешната температура продолжи да расне и се приближува до 16 оС, се гаснат и циркулационите пумпите. Во спротивно, доколку не е исполнет и условот од точка 1.3.2, се продолжува со работа на котлите.
1.3.2. За климатските услови како во претходната
точка, кога надворешната температура нема тенденција
на пораст и во временскиот интервал од 07:00 до 10:30
часот истата се движи во граници од 14 оС до 15 оС,
котлите се гасат во 10:30 часот, а циркулационите пумпите работат уште 120 минути. Стартот на топланите
по ваквиот прекин се врши согласно условите дефинирани во точка 2.
1.4. Важност на условите од точките 1.2 и 1.3
Критериумите од точките 1.2 и 1.3 од ова упатство
важат за периодот до 14:00 часот. Топланите може да
прекинат со испорака на топлинска енергија и после 14:00
часот, со тоа што границите на температурите наведени
во точките 1.2 и 1.3 се зголемуваат за еден степен.
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2. Стартување на топланите по направениот дневен прекин
2.1. Топланите за време на дневниот прекин ќе
стартуваат со испорака на топлинска енергија доколку
во период од 2-3 часа не се оствари тенденција на пораст на надворешната температура и таа се уште останува на нивото на кое е прекината испораката на топлинска енергија.
2.2. За период од 15:30 до 18:00 часот, топланите ќе
стартуваат ако во едната од двете главни топлани (“Исток” и “Запад”) според локално измерената надворешната температурата истата падне под 16 оС.
2.3. Топланите нема да испорачуваат топлинска
енергија после направениот дневен прекин, ако во
18:00 часот температурата е еднаква или поголема
од 16 оС и не е прогнозиран значителен пад на надворешната температура.
2.4. Топланите може да стартуваат и во периодот од
18:00 часот до 18:30 часот доколку во тој период има
тенденција на значително опаѓање на надворешната
температура, зголемен број на рекламации или неповолна временска прогноза за попладневните часови.
2.5. Доколку топланите не стартувале, а во текот на
денот надворешната температура се движи во граници
15 оС до 16 оС, тогаш топланите стартуваат во 17:00
часот.
2.6. По направениот дневен прекин, топланите имаат обврска да ја постигнат соодветната потисна температура од Температурниот дијаграм за испорака за топлинска енергија во системот за дистрибуција, најдоцна
за 90 минути.
3. Прекин во испораката на топлинската енергија на крајот од денот
3.1. Ако надворешната температура во 20:15 часот е
поголема од - 3oC, котлите се гасат во 20:45 часот, а
циркулационите пумпи работат уште 120 минути. Во
петок, сабота и спроти државните празници котлите се
гасат во 21:15 часот, а циркулационите пумпи работат
уште 120 минути.
3.2. Ако надворешната температура во 20:15 часот е
помеѓу од -3oC и -8oC, котлите се гасат во 21:00 часот,
а циркулационите пумпи работат уште 120 минути. Во
петок, сабота и спроти државните празници котлите се
гасат во 21:30 часот, а циркулационите пумпи работат
уште 120 минути.
3.3. Ако надворешната температура во 20:15 часот е
помала од -8 оС, топланите работат цела ноќ, со тоа
што после 21:00 часот се работи по ноќен режим. Тоа
значи котлите да се изгаснат во 21:00 часот, (во празничните и деновите на викенд во 21:30 часот), а циркулационите пумпи продолжуваат да работат без прекин. Во моментот кога температурата на излез од топланата ќе се намали на 50 оС, се стартува минимален
број котли за да се одржува излезната температура од
топланата на 50 оС. Со редовен старт на останатите
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котли и потребно оптеретување се започнува согласно
Дијаграмот за време на старт на топлани по направен
ноќен прекин од точка 4.
3.4. Доколку во текот на денот има подолг прекин
во испораката на топлинска енергија поради дефект,
прекинот на работа на топланите се дефинира во договор со претпоставените.
4. Стартување на топланите по направениот ноќен прекин
4.1. По направениот ноќен прекин, времето на стартување на топланите се одредува според локалните мерења на надворешна температура и временската прогноза. Според тоа, раководителот на смена донесува одлука за старт на сите топлани, а секоја топлана стартува согласно Дијаграмот за време на старт на топлани по направен ноќен прекин. За време на викенд и
празници времето за старт на топланите се продолжува за 45 минути. За време на работни денови, доколку нема номинација за преземање на топлинска енергија од друг производител, стартот на ТО Исток се поместува до 30 минути порано.
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4.2. При утринскиот старт, топланите треба да ја
постигнат соодветната потисна температура од Температурниот дијаграм за испорака за топлинска енергија,
најдоцна до 06:15 часот, без разлика на надворешната
температура.
4.3. Во месеците октомври и април, доколку претходниот ден топланата работела во попладневните часови се до ноќниот прекин, при прогнозирано сончево
и тивко време и прогнозирана надворешна температура
за наредниот ден во 07:00 часот еднаква или поголема
од 9 0C со тенденција на пораст, топланата нема да се
стартува.
4.4. Во месеците октомври и април, доколку претходниот ден топланата не работела во попладневните
часови, при прогнозирано сончево и тивко време и
прогнозирана надворешна температура за наредниот
ден во 07:00 часот еднаква или поголема од 11 0C со
тенденција на пораст, топланата нема да се стартува.
4.5. Временските прогнози ќе се контролираат во
текот на ноќниот прекин на интернет страните:
www.weather.com,

www.yr.no,

www.foreca.com,

www.accuweather.com и други (по потреба).
5. Завршни одредби
5.1. За одлуката за стартување или нестартување по
точките 4.1, 4.2, 4.3 задолжително да се консултира раководителот на производство во период од 20:30 до
21:30 часот.
5.2. Сите одлуки за старт или прекин на работа по
ова упатство, ги донесува раководителот на смена врз
база на локално измерените надворешни температури
во топлана Исток и топлана Запад. За сите работи кои
не се регулирани со ова упатство, раководителот на
смена е должен да изврши консултација со претпоставените согласно хиерархијата.
5.3. Согласно моменталните временски прилики,
временската

прогноза,

состојбата

на

погонските

постројки, евентуалните дефекти и барања од операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија, може да се менуваат параметрите во ова Упатството, но за тоа треба да побара одобрување од претпоставените.“
Бр. 02-2795
18 ноември 2020 година

Управител,

Скопје

Стефан Андреевски, с.р.

Стр. 24 - Бр. 277

www.slvesnik.com.mk

20 ноември 2020

contact@slvesnik.com.mk
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