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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
796. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 7 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕ-
МАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУ-
ДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2009 ГОДИНА 
  
Во Програмата за систематски прегледи на ученици-

те и студентите во  Република Македонија за 2009 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/09) 
во Делот 6 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, во 
табелата, во точка 13 износот: “7.116.824,00“ се замену-
ва со износот: “1.866.824,00“.   

На крајот од табелата, во редот: “Вкупно (1-15), из-
носот “40.500.000,00“ се заменува со износот 
“34.425.000,00 “.   

По табелата, во ставот 1, износот:  “40.500.000,00“, 
се заменува со износот: “34.425.000,00“.   

Ставот 3 се менува и гласи:  
„Средствата предвидени за партиципација во оваа 

програма во износ од 4.675.000,00 денари, Министерс-
твото за здравство ги дозначува до јавните здравствени 
установи, врз основа на доставени фактури за делот на 
партиципација на извршените систематски прегледи на 
ученици и студенти“.  

Ставот 4 се менува и гласи:  
„Средствата предвидени за печатење на обрасци за 

пратење на здравствената состојба на децата од учи-
лишна возраст како и изработка,  печатење и дистрибу-
ција на упатствата за здравствените работници ќе се 
реализира преку спроведување тендерска  постапка од 
страна на Министерството за здравство“.  

Во став 6, износот: “40.500.000,00“, се заменува со 
износот: “34.425.000,00 “.   

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

   
       Бр. 19-1013/1                   Заменик на претседателот 
10 март 2009 година               на Владата на Република 

   Скопје                               Македонија, 
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
797. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 6 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВ-
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И 
ДЕЦАТА ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2009 ГОДИНА 
  
Во Програмата за активна здравствена заштита на 

мајките и децата во  Република Македонија за 2009 го-
дина („Службен весник на  Република Македонија“ 
бр.3/09) во Делот - ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, 
во табелата, во точката 19, потточките: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, се бришат.  

Потточката 9 станува потточка 1.  
На крајот на точката 19, редот “Вкупно 1-9 (19 точ-

ка) - 4.925.000,00 денари“ се менува и гласи: “Вкупно 1 
(19 точка) - 400.000,00“.  

На крајот на табелата, во редот “Вкупно: од 1-20“ 
износот “32.700.000,00“ се заменува со износот: 
“28.175.000,00“.  

По табелата, во ставовите 1 и 4 - износот: 
“32.700.000,00“ се заменува со износот “28.175.000,00“.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-1014/1                    Заменик на претседателот 

10 март 2009 година               на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

798. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 8 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИ-
ТЕЛСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2009 ГОДИНА 
   
„Во Програмата за организирање и унапредување 

на крводарителство во Република Македонија за 2009 
година („Службен весник на  Република Македонија“ 
бр.3/09), во Делот 4, Глава 4.5 -  ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, алинеjата 3 се брише.  

Во Делот 6, Глава 6.2 под В. Јубилејни признанија и 
мотивациони средства, во точката 9 износот „2.500.000“, 
се заменува со износот: “925.000,00“.  

На крајот на табелата, редот вкупно (Б) износот 
“3.043.000“ се заменува со износот “1.468.000,00“.  

Во Делот 7 - АКТИВНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА Глава 7.1,  на кра-
јот од табелата,  износот во ставот 1 - “10.500.000,00“,  
се заменува со износот “8.925.000,00“.  

Во Делот 8 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА, во ставовите 1 и 2 износот “30.000.000,00“ се заме-
нува со износот: “25.500.000,00“. 

Во точка 9 - СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК НА 
ПАРТИЦИПАЦИЈА, ставот 1 се менува и гласи:  

„Средствата за надоместок за партиципација при 
користење на здравствените услуги на дарителите со 
над 10 крводарувања се трансферираат до јавните 
здравствени установи во износ од 16.575.000,00 дена-
ри, по доставување на фактури за делот на партиципа-
цијата за извршените здравствени услуги на крводари-
телите со над 10 крводарувања“.  

Ставот 2 се брише. 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр.19-1015/1                     Заменик на претседателот 

10 март 2009 година              на Владата на Република   
   Скопје                               Македонија, 

                 м-р Зоран Ставревски, с.р. 



3 април 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 45 - Стр. 3 

799. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствена заштита (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, 
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ЗА 2009 
ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Ретки или орфански болести се болести кои се 

појавуваат до пет случаи на 100.000 жители. Малиот 
број на случаи со ретки болести претставува ограничу-
вачка околност за фармацевтската индустрија да презе-
мат дополнителни истражувања за овие болести. Иако, 
од секое ретко заболувања засега се заболени само 
ограничен број на пациенти, лекувањето на ретките бо-
лести се социјално и етички релевантни. Малиот број 
на потенцијални пациенти по болест ја ограничува еко-
номската привлечност за преземање,  истражување и 
развој на лекови  за третирање на ретки болести. Про-
изводните процеси пак треба да се развијат на исти ви-
соки стандардни нивоа на безбедност, квалитет и ефи-
каност, како и за другите лекови.  

Според Европската регулатива за ретки медицин-
ски производи (Регулатива  (ЕЗ) Бр. 141/2000) реткиот 
лек се дефинира како лек (а) за состојба која е закану-
вачка по живот и исцрпувачка, (б) состојба со која се 
заболени  не повеќе од 5/100.000 лица или како лек за 
кој  се очекува многу мал поврат од инвестицијата ако 
нема  дополнителен стимул и (в) состојба за која не по-
стои било кој друг задоволителен алтернативен начин 
на лекување или за која од ваквиот нов лек пациентот 
има значителни придобивки односно бенефити  во спо-
редба со постоечкото лекување.  

За разлика од другите болести, здравствените 
стручњаци ги имаат лимитирано знаењата  и вештини-
те за дијагностицирање и лекување на ретки болести. 
Малата инциденца, односно појава  на овие заболувања 
дозволува само ограничен број на здравствени струч-
њаци, обично во специјализираните центри, да градат 
експертиза за дијагностицирање и за пружање на меди-
цинска нега на луѓето кои се заболени од ретки боле-
сти.  

Градење на свест  и експертиза за ретки болести на 
ниво на ЕУ. Контролираната употреба на лековите 
може многу добро да се поврзе со создавање на стан-
дардизирани регистри за пациенти на меѓународно ни-
во и мрежа на центри за експертиза. Регистрите би 
овозможиле директна проценка за бројот и профилот 
на пациенти за испитување и за буџетски цели. Друга 
клучна придобивка од таквите регистри се директните 
сознанија за тоа каде живеат пациентите со ретки забо-
лувања и како тие брзо да се вклучат во испитувањата 
за нови лекови, кое ќе биде од заедничка корист за па-
циентите и за компанијата спонзор. Едновремено, фор-
мирањето на регистри за болеста ќе го олесни генери-
рањето на дополнителни податоци за придобивките, 
односно користа од лекот во понатамошниот третман.  

Ваквите податоци, наизменично ќе придонесат за 
создавање на база за идните разгледувања при донесу-
вање на одлуки за цени и надоместоци. Сите регистри 
и регистратори треба да се водат во склад со прописите 
за заштита на податоци и други релевантни национал-
ни барања. За целосна искористеност на насобраните 
сознанија, напорите треба добро да се координираат во 
и меѓу земјите членки.  

Сепак, раната дијагноза на ваквите болести, кои 
често се од генетско потекло, е најдобра гаранција за 
ефикасно лекување од аспект на терапија и трошоци. 
Освен тоа, терапиите често пати не се куративни, туку 
обично нудат од ограничена до екстензивна симпто-
матска поддршка. 

Националната програма за лекување на ретки боле-
сти има за цел новоразвиените ретки лекови да станат 
достапни за граѓаните навремено и подеднакво за сите. 
Досега во Република Македонија дијагностицирани се 
околу дваесетина пациенти со ретки болести. Нивното 
лекување од страна на фамилијата во многу случаеви е 
невозможно без помош од државата.  

Дијагностицирањето на ретките болести се врши од 
страна на обучен кадар во клиниките зависно од приро-
дата на болеста, а претежно во Клиниката за детски 
болести. Неретко се потребни испитувања во високо 
опремени здравствени установи во странство за утвр-
дување на дијагнозата.   

Пациентите во детската возраст  се третираат во 
Клиниката за детски  болести, а возрасните пациенти 
во други соодветни клиники. Повеќето ретки болести 
се резултат на недостаток на одредени ензими.  

Најчести ретки болести кои се појавуваат во Репуб-
лика Македонија се следните: Morbus Gaucher (болест на 
Гоше), Hereditary angioedema - HAE (артериска 
хипертензија), multiple myeloma - MM (мултипен мие-
лом), phenylketonuria - PKU (фенилкетонурија), 
myelodysplastic syndrome - MDS (миелодиспластични 
синдроми), gastrointestinal stromal tumors - GIST 
recidivans (гастроинтестинални стромални тумори), 
acromegaly (акромегалија), gastroenteropancreatic 
neuroendoc rine tumors - GEP-NET (гастроентеропанкре-
асни невроендокрини тумори), mucopolysaccharidosis - 
MPS (мукополисахаридози), Hereditary tyrosinemia (хе-
редитарна тирозинемија), galactosemia (галактоемија), 
Hereditary fructose intolenrance (хередитарна фруктоза 
интолеранција).  

Во текот на годината  може да има ново дијагности-
цирање и на други ретки болести и зголемување на 
бројот на пациентите за веќе дијагностицираните, кои 
исто така треба да бидат вклучени за третман и лекува-
ње според медицински критериуми.  

Мерките и активностите за лекување  на пациенти-
те заболени од дијагностицираните ретки заболувања 
ќе се преземаат од страна на јавните здравствени уста-
нови во зависност од видот и карактерот на заболува-
њето и третманот на нивното лекување. Јавните здрав-
ствени установи должни се редовно да го известуваат 
Министерството за здравство за дијагностицираните 
пациенти заболени од ретки болести кои се наведени 
во оваа програма, како и за новодијагностицираните 
пациенти во текот на годината, заради обезбедување на 
потребната терапија и лекови за нивно лекување.  

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  

НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на Програмата за лекување на ретки 

болести во Република Македонија за 2009 година со те-
рапија и лекови кои досега се применувани во лекува-
ње на некој од ретките болести за 2009 година ќе бидат 
потребни средства во вкупен износ од 27.800.000,00 де-
нари.  

 
Ред. 
Бр. Активности Единица Вкупна цена 

1. Лекување на лица со 
ретки болести без 
разлика на статусот 
на осигурување  

20 лица 27.800.000,00 
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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на Програмата из-

несуваат 27.800.000,00 денари кои се обезбедуваат  со 
пренамена на средства од Програмата  за  здравствена 
заштита на одредени групи на население и одделни за-
болувања на граѓани кои не се здравствено осигурени за 
2009 година во Република Македонија во износ од 
4.200.000,00 денари, Програмата за систематски прегле-
ди на ученици и студенти за 2009 година во  Република 
Македонија во износ од 6.075.000,00 денари, Програма-
та за унапредување на здравјето на мајките и децата за 
2009 година во  Република Македонија во износ од 
4.525.000,00 денари, Програмата за унапредување на 
крводарителството  за 2009 година во  Република Маке-
донија во износ од 4.500.000,00 денари и Програмата за 
превентивна здравствена заштита во Република Македо-
нија за 2009 година во износ од 8.500.000,00 денари.  

Лековите за терапија на лицата заболени од ретки 
болести ќе ги набавува Министерството за здравство 
врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до соод-
ветните јавни здравствени установи извршители на 
активностите, врз основа на доставена потреба за спро-
ведување на терапијата, ќе ги обезбедуваат добавува-
чите кои ќе бидат избрани како најповолни на јавниот 
повик. Јавните здравствените установи извршители на 
лекувањето задолжително ќе водат евиденција за паци-
ентите и дадената терапија.  

Министерството за здравство врши надзор над 
спроведување на Програмата за што ќе изготви посеб-
но упатство за реализација на средствата кое ќе биде 
доставено до јавните здравствени установи и по потре-
ба поднесува извештај до Владата на Република Маке-
донија.  

Јавните здравствените установи кои се извршители 
на Програмата, најдоцна до 15.01.2010 година да 
достават до Министерството за здравство годишни из-
вештаи за реализираните мерки и активности во 2009 
година, предвидени со оваа програма. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
     Бр.19-1016/1                     Заменик на претседателот  
10 март 2009 година                на Владата на Република  

   Скопје                                     Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
800. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДРЕДЕНИ ГРУПИ НА НА-
СЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃА-
НИ  КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРEНИ ЗА 

2009 ГОДИНА ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
Во Програмата за здравствена заштита на одредени 

групи на население и одделни заболувања на граѓани  
кои не се здравствено осигурени за 2009 година во  Ре-
публика Македонија, („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 3/2009) во Делот - ПОТРЕБНИ СРЕДС-
ТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА,   во Глава 
V во ставот 1, износот  “80.390.000,00“ се заменува со 
износот: “76.190.000,00“, а износот: “28.000.000,00“ се 
заменува со износот: “23.800.000,00“.  

Ставот 3 се  менува и гласи:  
„Средствата предвидени за партиципација во оваа 

програма, Министерството за здравство ги дозначува 
до јавните здравствени установи, согласно законските 
прописи за ослободување од партиципација, а врз ос-
нова на фактички документирана документација, до-
ставена до Министерството за здравство, за основите 
наведени во оваа програма“.  

Ставот 4 се менува и гласи:  
„Министерството за здравство врши надзор над 

спроведувањето на Програмата, за што ќе се изготви 
посебно упатство за реализација на средствата во јав-
ните здравствени установи и по потреба поднесува из-
вештај до Владата на Република Македонија“.  

Ставот 5 се менува и гласи:  
„Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 

15.01.2010 година до Министерството за здравство да 
достават извештаи за реализација на средствата и намен-
ското користење на истите, планирани со Програмата“. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 19-1017/1                     Заменик на претседателот 
10 март 2009 година                на Владата на Република 

    Скопје                                 Македонија, 
                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
801. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 1 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 
65/06, 5/07 и 77/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10.03.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕ-
ВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 

  
Во Програмата за превентивна здравствена заштита во  

Република Македонија за 2009 година („Службен весник 
на  Република Македонија“ бр.3/09), во Делот  – ФИНАН-
СИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРА-
МАТА, по табелата, во ставот 1, износот: “90.000.000,00 
денари“ се заменува со износот: “81.500.000,00 денари“.   

По табелата, во ставот 5, износот:  “90.000.000,00 
денари“, се заменува и гласи: „81.500.000,00 денари“.   

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

   
      Бр. 19-1147/1                    Заменик на претседателот 
10 март 2009 година               на Владата на Република 

   Скопје                                Македонија, 
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
802. 

Врз основа на член 14, став 5 од Законот за јавни 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/08), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31.03.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВА-
ЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за изградба, реконструк-

ција, одржување и заштита на државните патишта во 
Република Македонија за 2009 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 3/09), во делот III 
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РАСХОДИ III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАДБА И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, во точка 3. Инве-
стиции со сопствени средства, потточка 3.5. Средно 
Водно – Сончев Град, во колоната вкупно проценета 
вредност со ДДВ, износот „110.000.000“ се заменува со 
износот „133.000.000“ и во колоната обезбедени сред-
ства износот „31.000.000“ се заменува со износот 
„133.000.000“. 

Во потточка 3.7. Клучка Крклино – влез во Битола, 
во колоната обезбедени средства износот „102.550.000“ 
се заменува со износот „550.000“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
 Бр.19-1250/1                    Заменик на претседателот 

31 март 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

803. 
Врз основа на член 30 и 31 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2009 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
166/08), член 7 од Законот за органско земјоделско 
производство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/04), член 51 од Законот за тутун и тутун-
ски производи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/06), член 15 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во зем-

јоделството за 2009 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 3/09 и 23/09) во делот IX, 
став 1, алинејата шест се менува и гласи: 

„- потточка 1.17, 4.13. и 4.14. корисници на финан-
сиските средства се и здруженија на граѓани и фонда-
ции, јавни научни и образовни установи, институции и 
правни лица кои извршуваат консултантски услуги во 
земјоделството;“. 

Во ставот 2 зборовите: „потточките 6.4. и 6.5.“ се 
заменуваат со зборовите: „потточките 6.4., 6.5. и 6.6.“, 
а зборовите: „а за потточката 6.6. имаат“ се бришат. 

2. Во делот X, во став 1 зборовите: „пасишта во др-
жавна сопственост“ се бришат. 

3. Во делот XII, во став 1 по бројот „6.3.“ се додава 
бројот „6.4.“. 

Во ставот 2 зборовите: „6.4. и“ се бришат. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-1393/1               Заменик на претседателот 

31 март 2009 година               на Владата на Република 
         Скопје                              Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
804. 

Врз основа на член 137 став 3 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на РМ” бр.14/06, 24/07 и 
103/08), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ИСПИТУВАЧИ ВО ЛИСТАТА  

НА ВОЗДУХОПЛОВНИ СТРУЧЊАЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за овластување на 

лица за испитувачи во листата на воздухопловни 
стручњаци („Службен весник на РМ” бр.44/07), во 
Прилогот на правилникот, точката 9 се менува и гласи: 

“9. Критериуми за испитувачи за спроведување на 
теоретскиот и практичниот дел од испитот за стекнува-
ње со уверение за стручна оспособеност на персоналот 
кој врши обезбедување од дејствија на незаконско по-
стапување 

9.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со уверение за стручна оспо-
собеност на персоналот кој врши обезбедување од дејс-
твија на незаконско постапување 

1. Основна обука за безбедност – лице со високо 
образование и лиценца за обезбедување на имоти и ли-
ца или искуство од другите безбедносни структури ка-
ко полициските и воените служби; сертификат од 
ICAO инструкторски курс или било кој друг 
ICAO/ECAC курс кој одговара на таа позиција; најмал-
ку 5 години работно искуство во операциите поврзани 
со обезбедување од дејствија на незаконско постапува-
ње; активно познавање на англискиот јазик; предложе-
ниот кандидат да не бил казнуван по основа на возду-
хопловни прекршоци и дела. 

2. Преглед на лица, рачен и тежок багаж, карго и 
поштенски пратки – лице со високо образование и ли-
ценца за обезбедување на имоти и лица или искуство од 
другите безбедносни структури како полициските и вое-
ните  служби; сертификат од ICAO инструкторски курс 
или било кој друг ICAO/CAC курс кој одговара на таа 
позиција; најмалку 5 години работно искуство во опера-
циите поврзани со обезбедување од дејствија на неза-
конско постапување; или лице кое има понизок степен 
на образование, а кое поседува најмалку 5 години 
работно искуство во оваа област; активно познавање на 
англискиот јазик; предложениот кандидат да не бил 
казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Аеродромска безбедност – лице со високо обра-
зование и лиценца за обезбедување на имоти и лица 
или искуство од другите безбедносни структури како 
полициските и воените служби; сертификат од ICAO 
инструкторски курс или било кој друг ICAO/ECAC 
курс кој одговара на таа позиција ; најмалку 5 години 
работно искуство во операциите поврзани со обезбеду-
вање од дејствија на незаконско постапување; активно 
познавање на англискиот јазик; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

4. Мерки за безбедност кои ги превземаат авиоком-
паниите - лице со високо образование и лиценца за 
обезбедување на имоти и лица или искуство од другите 
безбедносни структури како полициските и воените 
служби; сертификат од ICAO инструкторски курс или 
било кој друг ICAO/ECAC курс кој одговара на таа по-
зиција; најмалку 5 години работно искуство во опера-
циите поврзани со обезбедување од дејствија на неза-
конско постапување; активно познавање на англискиот 
јазик; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 
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5.Организација на сообраќајот на пристанишната 
платформа - лице воздухопловно сообраќаен инженер 
или лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспо-
собеност на прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници, багаж, стока и пошта со важечко овластување 
за кое кандидатот го полага испитот и важечко инстру-
кторско овластување; предложениот кандидат да не 
бил казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и 
дела.   

6. Процедури при вонредни состојби – лице со ви-
соко образование и лиценца за обезбедување на имоти 
и лица или искуство од другите безбедносни структури 
како полициските и воените служби; сертификат од 
ICAO инструкторски курс или било кој друг 
ICAO/ECAC курс кој одговара на таа позиција; најмал-
ку 5 години работно искуство во операциите поврзани 
со обезбедување од дејствија на незаконско постапува-
ње; лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспо-
собеност на противпожарна заштита на воздухоплови и 
аеродроми; со важечко овластување за кое кандидатот 
го полага испитот и важечко инструкторско овластува-
ње или лице со важечка дозвола/уверение за стручна 
оспособеност на прифаќање и испраќање на воздухоп-
лови, патници, багаж, стока и пошта со важечко овла-
стување за кое кандидатот го полага испитот и важечко 
инструкторско овластување; активно познавање на анг-
лискиот јазик; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела.   

7. Воздухопловни прописи - лице дипломиран прав-
ник со важечка дозвола/уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловството или друг стручен персонал или дипломиран 
правник со работно искуство во воздухопловството; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

 9.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување на уверение за стручна оспо-
собеност за обезбедување од дејствија на незаконско 
постапување 

1. Испитувач за практичниот дел од испитот за 
стекнување со уверение  за стручна оспособеност за 
обезбедување од дејствија на незаконско постапување 
за предметот: “Преглед на лица, рачен и тежок багаж, 
карго и поштенски пратки”: лице со високо образова-
ние и лиценца за обезбедување на имоти и лица или 
искуство од другите безбедносни структури како поли-
циските и воените служби; сертификат од ICAO ин-
структорски курс или било кој друг ICAO/ECAC курс 
кој одговара на таа позиција; најмалку 5 години работ-
но искуство во операциите поврзани со обезбедување 
од дејствија на незаконско постапување; или лице кое 
има понизок степен на образование, а кое поседува нај-
малку 5 години работно искуство во оваа област; 
активно познавање на англискиот јазик; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела”.  

Точката 24 се менува и гласи: 
“24. Критериуми за испитувачи за спроведување на 

теоретскиот и практичниот дел од испитот за стекнува-
ње со уверение за стручна оспособеност за персоналот 
за регулирање на проток на сообраќај (FMP персонал)  

24.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со уверение за стручна оспо-
собеност за FMP персонал  

1. Воздухопловни прописи - лице дипломиран прав-
ник со важечка дозвола или уверение за стручна оспо-
собеност за персонал во воздухопловство или лице со 
стручна подготовка или оспособеност за ЕУ правото и 
со сертификат за завршена обука за NSA; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела.  

2. Вовед во АТМ услуги - лице со уверение за 
стручна оспособеност на FMP персонал или инстру-
ктор; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нов на воздухопловни прекршоци и дела.  

3. Воздухопловно информирање - лице со уверение 
за стручна оспособеност на персонал за инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела.  

4. Метеорологија - лице метеоролог со важечка доз-
вола за работа и овластување прогностичар инстру-
ктор; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела.  

5. Навигација - лице со важечка дозвола за контро-
лор на летање; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела.  

6. Воздухоплови - лице со уверение за стручна ос-
пособеност на FMP персонал или инструктор; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела.  

7. Човечки фактор - лице со уверение за стручна ос-
пособеност на FMP персонал или инструктор; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела.  

8. Системи и опрема - лице со уверение за стручна 
оспособеност на FMP персонал или инструктор; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела.  

9. Воздухопловен англиски јазик - лице дипломи-
ран филолог-професор по англиски јазик со специјал-
ност воздухопловна фразеологија. 

24.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со уверение за стручна оспо-
собеност за FMP персонал 

1. Лице со уверение за стручна оспособеност на 
FMP персонал, или инструктор; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела”.  

По точката 24 се додава нова точка 25, која гласи: 
“25. Критериуми за испитувачи за спроведување на 

теоретскиот и практичниот дел од испитот за стекнува-
ње на уверение за стручна оспособеност на персоналот 
кој врши подготовка и издавање на воздухопловни ин-
формации, карти, публикации и процедури на летање 

25.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување на уверение за стручна оспо-
собеност на персоналот кој врши подготовка и издава-
ње на воздухопловни информации, карти, публикации 
и процедури на летање  

1. Воздухопловни прописи од областа на воздухоп-
ловни информации - лице дипломиран правник со ва-
жечка дозвола или уверение за стручна оспособеност 
за персонал во воздухопловство или лице со стручна 
подготовка или оспособеност за ЕУ правото и со сер-
тификат за завршена обука за NSA; предложениот кан-
дидат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела.  

2. Вовед во АТМ услуги - лице со уверение за 
стручна оспособеност на AIS персонал за инструктор 
или со дозвола за контролор за летање, предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

3. Воздухопловно информирање - лице со уверение 
за стручна оспособеност на AIS персонал за инстру-
ктор; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Метеорологија - лице метеоролог со важечка доз-
вола за работа и овластување прогностичар инстру-
ктор; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 
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5. Навигација - лице со важечка дозвола за контро-
лор за летање; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Воздухоплови - лице со уверение за стручна ос-
пособеност на AIS персонал за инструктор; предложе-
ниот кандидат да не бил казнуван по основа на возду-
хопловни прекршоци и дела. 

7. Човечки фактор - лице со уверение за стручна ос-
пособеност на AIS персонал за инструктор; предложе-
ниот кандидат да не бил казнуван по основа на возду-
хопловни прекршоци и дела. 

8. Системи и опрема - лице со уверение за стручна 
оспособеност на AIS персонал за инструктор; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

9. Воздухопловен англиски јазик - лице дипломи-
ран филолог - професор по англиски јазик со завршен 
курс за воздухопловна фразеологија. 

25.2. Критериуми за испитувачи за практичен дел 
од испитот за стекнување со уверение за стручна оспо-
собеност на персоналот кој врши подготовка и издава-
ње на воздухопловни информации, карти, публикации 
и процедури на летање 

1. Лице со уверение за стручна оспособеност на AIS 
персонал за инструктор; предложениот кандидат да не 
бил казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и 
дела”. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.01-3581/1                           Министер 

18 март 2009 година                      за транспорт и врски, 
    Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 

____________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

805. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 25 март 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 1 став 2, 26 точка 2, 

34, 36 точки 9 и 10, 40 став 3, 44 ставови 3, 4 и 5, 48, 49 
ставовите 2 и 4 , 50 и 51 од Правилникот за заштита на 
авторските права и распределба на авторските надоме-
стоци бр. 526-1-03 донесен од Собранието на Здруже-
нието на авторските музички права на 12 октомври 
2005 година и и објавен во („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 31/2007), 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Славе Димитров од 
Скопје со Решение У.бр.71/2008 од 24 декември 2008 
година поведе постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на одредбите од Правилникот означен во 
точка 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порените членови од Правилникот со Уставот и со за-
конот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 1 став 2 од Правилникот, тој ги содржи и на-
чините на вреднување на авторските дела и постапките 
за правилна распределба на авторските надоместоци. 

Според оспорениот член 26 точка 2 од Правилникот, 
Одборот за заштита на авторските права особено, меѓу 
другото, врши и категоризација на музичките дела. 

Според оспорениот член 34 од Правилникот музич-
ко дело (оригинално или обработка) се категоризира во 
одреден вид согласно својот карактер, обликот и изве-
дувачкиот состав со кој е изведено. 

Доколку е потребно или на барање на авторот на 
музика (композитор), односно носителот на неговите 
права, одборот за заштита на авторските права го утвр-
дува, врз основа на поднесените докази (партитура, 
снимка и т.н.), видот во кој се категоризира делото и 
според тоа донесува одлука. 

Според оспорениот член 36 точки 9 и 10 од Правил-
никот, пријавата на дела содржи податоци за здруже-
нието, лични податоци за подносителот на пријавата и 
особено :  

..., 
9) Предлог на авторот за бројот на поените со кој 

делото треба да се поентира; 
10) Одлука на оборот за заштита на авторските права. 
Според член 40 став 3 од Правилникот останатите 

приходи врз оваа основа се користат за стимулирање 
на македонското музичко творештво и распределуваат 
на живите композитори кои ги штити ЗАМП сразмерно 
на нивното учество во пресметката за репартициските 
класи 100 и 300, во една календарска година. 

Според оспорениот член 44 став 3 од Правилникот, 
програмите кои се доставени по определениот рок ќе 
се земаат предвид за распределба во наредната репар-
тициска година.  

Според ставот 4 на овој член од оспорениот Пра-
вилник, за распределба на авторските надоместоци во 
репартициската класа 700-комерцијални радио и теле-
визиски станици, се земаат предвид програми кои 
претставуваат статистички примерок. 

Според ставот 5 на овој член од оспорениот Пра-
вилник, статистичкиот примерок го утврдува Управни-
от одбор на предлог на Стручната служба за секоја ре-
партициска година, врз основа на увидот во содржина-
та на добиените програми од страна на комерцијалните 
радио и телевизиски станици.  

Според член 48 од Правилникот, авторот, односно 
носителот на авторски права има право да поднесе ба-
рање за дополнителна пресметка или за исправка на 
пресметката, доколку авторскиот надоместок не му е 
пресметан или му е неправилно пресметан. 

Дополнителната пресметка или исправката на прес-
метката од претходниот став, ако се во прашање гре-
шки настанати поради непотполни податоци или пора-
ди пропуст на администрацијата, ја решава стручната 
служба во рок од три месеци од денот на поднесување-
то на доказниот материјал. 

За барањето за измена на категоризацијата одлучу-
ва Одборот за заштита во рок од три месеци од денот 
на доставувањето на потполната документација. 

Без оглед на формата во која се јавува изведбата на 
музичкото дело (со или без зборови, со кореографија и 
сл.), барање за измена на категоризацијата може да 
поднесе само авторот на музика (композиторот и аран-
жерот).  

Според оспорениот член 49 став 2 наводите во ба-
рањето мораат да се поткрепат со докази (партитура, 
снимка, званична потврда и сл.), најдоцна еден месец 
после доставувањето на барањето. 

Според оспорениот став 4 на членот 49 од Правил-
никот, поправката на пресметката се применува на пос-
ледната пресметана репартициска година. 
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Според оспорениот член 50 од Правилникот против 
одлуката на одборот за заштита на авторски права, до-
несена согласно член 48 став 3 од овој правилник, 
авторот, односно носителот на авторски права, може да 
изјави жалба до Управниот одбор на ЗАМП во рок од 
15 дена од денот на приемот на одлуката. 

По жалбата од претходниот став Управниот одбор 
на ЗАМП решава на следната седница и неговата одлу-
ка е конечна. 

Во оспорениот член 51 од Правилникот е утврдено 
дека јавно изведените дела со текст или без текст, изве-
дени во репартиционата класа 100-радио се поентираат 
и тоа: за авизо музика, кулисна музика, сериозна музи-
ка и популарна музика. 

5. По однос наводите на одговорот на Здружението 
за заштита на авторски музички права поднесени преку 
полномошникот Панче Ефтимов, адвокат од Скопје, 
кои се однесуват на тоа дека по однос на оспорените 
одредби од Правилникот Судот постапил тенденциоз-
но мотивирано да се блокира работата на здружението, 
Судот оцени дека подносителот изнесува невистини, 
неаргументирани и правно неосновани наводи. 

Во претходната постапка Судот, исто така, конста-
тира дека Министерството за култура по барање на Су-
дот со допис бр.45-4675/3 од 13 ноември 2008 година 
го извести истиот дека Министерството во постапката 
за давање согласност на општите акти на Здружението 
за заштита на авторски музички права „ЗАМП“ од 
Скопје, не дало согласност, поради нивна несогласност 
со Уставот, со Законот за авторското и сродните права, 
како и со Статутот на Здружението со кои тие мора да 
бидат усогласени. Практично ова довело до состојба на 
неусогласеност во работењето на Здружението и пре-
дизвиукало сериозни проблеми во спроведувањето на 
надзорната функција на Министерството над актите и 
работењето на Здружението. Во овој контекст, Мини-
стерството за култура при постапката за давање одго-
вор на наводите во иницијативата го информира Судот 
дека во Здружението за заштита на авторски музички 
права ЗАМП била започната процедура за изменување 
и дополнување на оспорениот Правилник со Тарифата, 
како и Статутот на Здружението, а во Министерството 
за култура во фаза на изработка бил нов закон за автор-
ското право и сродните права, чие донесување се пред-
видело за 2009 година. 

Уставниот суд на Република Македонија при оцен-
ка на уставноста и законитоста на оспорениот Правил-
ник ја имаше во предвид напред наведената правна и 
фактичка состојба во однос на наведените акти. 

6. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска се темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 20 став 2 од Уставот, граѓаните мо-
жат слободно да основаат здруженија на граѓани и по-
литички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да 
истапуваат.  

Според член 30 став 3 од Уставот, никому не можат 
да му бидат одземени или ограничени сопственоста и 
правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи 
за јавен интерес утврден со закон. 

Според член 47 став 2 од Уставот се гарантираат 
правата што произлегуваат од научното, уметничкото 
или друг вид интелектуално творештво. 

Со Законот за авторското право и сродните права 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
47/1996, 3/1998, 98/2002 и 4/2005) се уредува правото 
на авторите над нивните дела во областа на книжевно-
ста, науката и уметноста и правата на изведувачите на 

фонограмските, филмските и сценските продуценти, на 
радио и телевизиските организации и на изведувачите 
над нивните изведби и предмети на сродните права, ка-
ко и остварувањето и заштитата на авторското право и 
сродните права. 

Според член 14 од наведениот закон авторско право 
е единствено право и неразделно од авторско дело што 
содржи лично правни овластувања (морални права) 
исклучиви имотно правни овластувања (материјално 
право) и други овластувања на авторот.  

Според член 18 од Законот, материјалните права ги 
штитат имотните интереси на авторот. Користењето на 
авторското дело е дозволено кога авторот го пренел 
материјалното авторско право согласно со овој закон и 
согласно со условите што ги определил, доколку со 
овој закон не е поинаку определено. 

Според член 19 став 1 од Законот, авторот има иск-
лучиво материјално право да го користи своето дело и 
да дозволува или забранува користење на делото за: из-
давање, репродукција, дистрибуција, вклучувајќи и из-
најмување и позајмување, јавно изложување, јавно со-
општување и преработување.  

Во Глава VI од Законот посебно е уредено праша-
њето на остварување на авторските права. Имено, во 
член 135 и член 136 е предвидено дека авторот своите 
морални, материјални или други права може да ги ос-
тварува лично или преку застапник, при што авторско-
то право се остварува одделно за секое авторско дело 
(индивидуално остварување) или доколку со овој закон 
е определено заедно со повеќе авторски дела од повеќе 
автори (колективно остварување). 

Според член 141 од Законот, колективно остварува-
ње вршат здруженија на автори, односно здруженија на 
носители на сродни права, основани за таа цел, како 
здруженија на граѓани во согласност со Законот за 
здруженијата на граѓани и фондациите, односно сто-
пански интересни заедници во согласност со Законот 
за трговските друштва. 

Здружението работи со непрофитна цел и може да 
врши само колективно остварување на авторското пра-
во. Со здружението управуваат членовите, во соглас-
ност со овој и друг закон. 

Согласно член 143 од Законот, здружението се ре-
гистрира во надлежен орган, а почнува со работа по из-
дадена дозвола од Министерството за култура. Дозво-
лата се издава на здружение кое ги исполнува законски 
пропишаните услови. 

Според член 144 став 1 од Законот, Министерство-
то за култура издава дозвола на здружението врз осно-
ва на јавен конкурс што се објавува во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. Согласно став 2 на 
истиот член, за колективно остварување на утврдените 
права од членовите 139 и 140 на овој закон, за ист вид 
авторски дела, по правило се издава дозвола само на 
едно здружение. 

Согласно член 145 став 1 од истиот закон, Мини-
стерството за култура ќа ја одземе издадената дозвола, 
доколку здружението не ги остварува обврските утвр-
дени со статутот и овој закон.  

Од анализата на наведените уставни и законски 
одредби произлегува дека законодавецот се определил 
во сферата на остварување на авторските права, авто-
рите и носителите на сродни права да можат да основа-
ат здруженија на граѓани кои ќе вршат колективно ос-
тварување на авторското право. Во оваа смисла, дозво-
лата која Министерството за култура ја издава на здру-
жението согласно член 144 од Законот за авторското 
право и сродните права претставува доверување на вр-
шење на јавно овластување, кое поблиску се уредува со 
овој закон. Притоа, државата го задржала правото на 
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надзор над остварувањето на пренесеното јавно овла-
стување, така што согласно член 155 од Законот, се 
утврдува дека надзор над колективното остварување на 
авторското право и на сродните права врши Мини-
стерството за култура, согласно со овој и со друг закон. 

Во рамките на пренесеното јавно овластување, за-
конодавецот го овластил Здружението кое има дозвола, 
да учествува во определувањето на надоместоците за 
користење на делата. Така, со ставот 1 на член 146 од 
Законот, се утврдува дека надоместоците за користење 
на делата првенствено се утврдуваат со договор меѓу 
здружението за колективно остварување и национални-
от радиодифузен сервис, како и со договор меѓу здру-
жението за колективно остварување и соодветно здру-
жение на корисниците, односно нивна комора. Во таа 
смисла, со ставот 4 на истиот член се утврдува обврска 
за двете страни да преговараат за висината на надоме-
стокот, при што одбивањето на овие преговори од 
страна на здружението за колективно остварување 
претставува основа за одземање на дозволата, а одби-
вањето на преговорите од страна на корисниците, ќе 
подразбира основ за примена на правилникот со тари-
фата на здружението, донесен во согласност со ставот 
2 на истиот член. 

Според став 2 на овој член од Законот, доколку на-
доместокот не е определен согласно со ставот 1 на овој 
член, тој се плаќа согласно со правилникот за користе-
ње на авторските дела со тарифата за висината на надо-
местоците на здружението за колективно остварување, 
на кој согласност дава Министерството за култура.  

Со член 146-б од Законот се пропишува основот и 
начинот на определувањето на висината на надоместо-
кот за користење на авторско дело, во зависност од на-
чинот и условите на користење на делото. Така, се 
утврдува дека доколку користењето на авторското дело 
е нужно за вршење на дејноста на корисникот на начин 
што дејноста на корисникот зависи од користењето на 
делата, како во случај на радиодифузното користење, 
концертните, танчерските и другите користења, виси-
ната на надоместокот во правилникот со тарифата се 
определува, по правило, во процент од приходот, од-
носно добивката којашто корисникот ја остварува со 
користењето на авторското дело. Доколку со користе-
њето на авторското дело не се остварува приход, од-
носно добивка, висината на надоместокот во правилни-
кот со тарифата може да се определи во процент од 
трошоците потребни за користење на делото, како што 
се: надоместоците или платите на уметниците, трошо-
ците за користење на просторот при користење на де-
лата или други соодветни трошоци. Доколку користе-
њето на авторското дело не е нужно за вршење на деј-
носта на корисникот, меѓутоа е корисно или пријатно 
за корисниците на нивните услуги, како во случај на: 
хотелските објекти или другите објекти за сместување, 
изложбените простори, угостителските објекти, пре-
возните средства и другите јавни објекти, висината на 
надоместокот во правилникот со тарифата се определу-
ва во паушален износ, и тоа како за постојаните така и 
за повремените користења на делата. При определува-
њето на висината на паушалниот надоместок во пра-
вилникот со тарифата, како и во случај на надоместо-
кот од став 3 на овој член се земаат предвид околно-
стите на користењето, како што се: видовите на кори-
стење, подрачјето на користење (бројноста на потенци-
јалните корисници), категоријата и големината на про-
сторот, траењето и бројот, како и разликата во висина-
та на цените во работењето на корисникот.  

Според членот 147 од Законот, Здружението доне-
сува правилник за распределба на авторските надоме-
стоци во рок од три месеца од издавањето на дозволата 
за колективно остварување, усогласен со статут и со 
овој закон. 

Правилникот од ставот 1 на овој член содржи 
одредби, особено за: 

- видови дела и видови права, како и нивна катего-
ризација и видови на носители на права; 

- утврдување на удели на одделни носители на пра-
вата во наплатените надоместоци; 

- утврдување на износите за исплата на надоместо-
ците по одбивањето на трошоците за остварување на 
правата; 

- издвојување на износите и нивно распределување 
по класи и фондови; 

- издвојување на определени износи во резервни 
фондови утврдени со статутот или произлегуваат од 
меѓународните договори за заемно застапување на 
здруженијата за колективно остварување на правата и 

- рокови во кои се вршат пресметките и исплатите 
на распределените надоместоци.  

Здружението го доставува правилникот од ставот 1 
на овој член до Министерството за култура за соглас-
ност. Правилникот, за кој е дадена согласност, здруже-
нието го објавува во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

Средствата од наплатените надоместоци можат да 
се користат само во согласност со одредбите од пра-
вилникот од ставот 1 на овој член. 

За покривање на трошоците на здружението можат 
да се користат најмногу 30% од прибраните авторски 
надоместоци. 

Поединечните пресметки и исплатите на надоме-
стоците мораат да се вршат најмалку еднаш годишно. 

Финансискиот план за прибраните средства за рас-
пределба и исплата на надоместоците ја утврдува собра-
нието на здружението. Здружението е должно да го до-
стави на увид финансискиот план до Министерството за 
култура во рок од 15 дена од неговото утврдување. 

Непочитување на одредбите од ставовите 1 и 3 до 7 
на овој член се основа за одземање на дозволата на 
здружението за колективно остварување на авторските 
права. 

Тргнувајќи од анализата на членовите 14 и 147, ка-
ко и од другите наведени одредби од Законот за автор-
ското право и сродните права произлегува дека тие со-
држат лично-правни и имотно правни овластувања и 
други овластувања на авторот, односно дека Правилни-
кот за распределба на авторските надоместоци донесен 
од Здружението за заштита на авторски музички права 
мора да е усогласен со Законот и со Статутот на Здру-
жението. 

Со оглед на тоа што оспорениот Правилник во оспо-
рените одредби од членовите 1 став 2, 26 точка 2, члено-
вите 34, 36 точки 9 и 10, 48, 49 ставови 2 и 4, 50 и 51 ги 
пропишува начините на вреднување на авторските дела 
од кои авторот во целост е исклучен кога е во прашање 
вредноста на неговото авторско дело и таа улога му е 
доделена на Одборот за заштита на авторски права на 
ЗАМП утврдено во членот 25 од оспорениот Правилник, 
Судот утврди дека наведените одредби од Правилникот 
не се во согласност со членовите 14 и 147 од Законот. 
Според Законот органите на ЗАМП треба да бидат 
воспоставени со Статутот на ЗАМП, а не со Правилник 
како што е случајот со Одборот за заштита на 
авторските права кој инаку има одлучувачка функција. 

Оттука, Судот утврди дека одредбите од Правилни-
кот со кои се уредува прашањето на надлежноста на 
одборот за заштита на авторски права и од овој аспект 
не се во согласност со Законот.  

По оснос на наводот во иницијативата дека со изме-
ните на Законот за авторските права и сродните права 
ставот 2 од членот 147 од основниот текст на Законот 
веќе не постои, а кој се однесувал на тоа дека со рас-
пределбата се остварува принципот за потикнување и 
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помагање на творештвото, а кое е предвидено во оспо-
рениот член 40 став 3 од Правилникот, Судот оцени де-
ка оваа одредба од Правилникот не е во согласност со 
членот 147 од Законот, од причина што Законот веќе со 
новите измени од 2008 година не предвидува можност 
со распределбата на авторските надоместоци да се ос-
тварува принципот за потикнување и помагање на тво-
рештвото.  

Подносителот на иницијативата членот 44 ставови-
те 3, 4 и 5 од оспорениот Правилник ги оспорува од 
причини што во нив било предвидено дека распредел-
бата на надоместоците прибрани од комерцијалните 
радио и телевизиски станици се вршело според програ-
ми кои претставувале статистички примерок, наместо 
според доставените прегледи согласно членот 152 став 
5 од Законот. 

Согласно членот 152 став 5 од Законот, радио теле-
визиските организации се должни еднаш месечно да му 
доставаат на надлежното Здружение прегледи на еми-
туваните авторски дела.  

Тргнувајќи од содржината на оспорените ставови 
на членот 44 од Правилникот, а имајќи ја предвид со-
држината на одредбата од членот 52 став 2 од Законот 
во однос на кој се оспорува оваа одредба од Правилни-
кот, Судот оцени дека спротивно на принципите за 
правна распределба, Здружението во оспорените ставо-
ви на членот 44 од Правилникот утврдило посебен ре-
жим (статистички примерок) за распределба на прибра-
ните надоместоци од корисниците на авторски дела, со 
тоа што наместо средствата собрани преку статистич-
киот примерок да се распределуваат на авторите сраз-
мерно на нивното учество во приходите од истата кла-
са, тие сразмерно се распределуваат во други две по-
стојни репартициски класи 100-Радио и 300 Телевизии, 
во една календарска година. 

Од горенаведените причини Судот оцени дека чле-
нот 44 ставови 3, 4 и 5 од оспорениот Правилник не е 
во согласност со членот 152 став 5 од Законот. 

Членот 49 став 4 од оспорениот Правилник се оспо-
рува затоа што иститот не бил во согласност со Зако-
нот, бидејќи побарувањето на надоместоците било уре-
дено согласно прописите за облигационите односи кое 
застарувало за 5 години. 

Согласно членот 360 од Законот за облигационите 
односи („Службен весник на Република Македониа”) 
бр. 18/2001, 4/2002, 5/2003 и 84/2008), побарувањата за-
старуваат зa 5 години, ако со закон не е определен не-
кој друг рок на застареност.  

Според тоа, Судот оцени дека при поединечното 
вреднување на делата, односно при вршењето на ко-
рекции на пресметката, мора да се определи механизам 
според кој наведената исправка на пресметката да се 
однесува за 5 години наназад, во согласност со застару-
вањето на паричните побарувања утврдено согласно 
Законот за облигационите односи. Поради наведените 
причини Судот утврди дека членот 49 став 4 од оспоре-
ниот Правилник не е во согласност со членот 360 од 
Законот за облигационите односи. 

7. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
      У.бр.71/2008                            Претседател  
25 март 2009 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                              Македонија, 
           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

806. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 18 март 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 232-б став 1 точка 4 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008) и  

б) членовите 9, во делот: „а не смее да биде лице 
кое е:“ и 12, во делот: „а не смее да биде лице кое е:“ 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.119/2008 од 14 јануари 2009 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
членовите од Законот означен во точка 1 под а) и б) од 
оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за нивната согласност со Уставот на Република Маке-
донија.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 232-
б од интегралниот текст на Законот за хартии од вред-
ност, член на Прекршочната комисија може да се раз-
реши: 

1) со истекот на времето за кое е именуван за член, 
2) по негово барање,  
3) со исполнување на условите за старосна пензија 

согласно со закон,  
4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело, (оспорен дел) 
5) ако му се утврди трајна неспособност,  
6) ако се утврди прекршување на прописите за во-

дење на прекршочната постапка со правосилна одлука,  
7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат 

од работењето во Прекршочната комисија и  
8) ако не пријавил постоење на конфликт на инте-

реси за случај за кој решава Прекршочната комисија.  
(2) Предлог за разрешување на член на Прекршоч-

ната комисија за случаите од ставот 1 точки од 3 до 8 
на овој член поднесува претседателот на Пркршочната 
комисија до претседателот на Комисијата за хартии од 
вредност.  

(3) Прекршочната комисија има право да изведува 
докази и собира податоци кои се неопходни за утврду-
вање на прекршокот, како и да врши други работи и 
презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за 
прекршоците и/или со друг закон. 

(4) Членовите на Прекршочната комисија се само-
стојни и независни во работата на Прекршочната коми-
сија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење 
и самостојно убедување. 

(5) Прекршочната комисија работи во полн состав, 
а одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на 
членови.  

(6) Прекршочната комисија води единствена еви-
денција на прекршоците, изречените прекршочни санк-
ции и донесените одлуки на начин пропишан од Коми-
сијата за хартии од вредност. 

(7) Со актот од ставот 6 на овој член се пропишува 
и начинот на пристап до информациите кои се содржа-
ни во евиденцијата.  
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(8) Членовите на Прекршочната комисија имаат 
право на награда за својата работа во Прекршочната 
комисија што ја определува претседателот на Комиси-
јата за хартии од вредност која треба да биде разумна и 
соодветна на значењето, обемот на работа на членови-
те и сложеноста на прекршоците. 

Согласно член 9 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за хартии од вредност во членот 36 
став 1 воведната реченица се менува и гласи: „Член на 
одбор на директори или надзорен и управен одбор на 
депозитар, може да биде лице со високо образование и 
со искуство од најмалку три години во областа на фи-
нансиите или деловното право, а не смее да биде лице 
кое е:“. 

Во членот 12, пак, од истиот закон, се предвидува 
дека во членот 77 став 1 воведната реченица се менува 
и гласи: „Член на одборот на директори или надзорни-
от одбор и управниот одбор на берзата, може да биде 
лице со високо образование и со искуство од најмалку 
три години во областа на финансиите или деловното 
право, а не смее да биде лице кое е:“. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Со членовите 232-а, 232-б и 232-в од Законот за 
хартии од вредност, се уредени условите, организаци-
јата и начинот на работа на Прекршочната комисија, 
која е надлежна за водење на прекршочната постапка, 
за прекршочни санкции изречени од Комисијата за хар-
тии од вредност (прекршочен орган). 

Според член 232-а став 2 од Законот, прекршочната 
постапка од ставот 1 на овој член пред Прекршочниот 
орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во 
натамошниот текст: Прекршочна комисија), формира-
на од лица вработени во Комисијата за хартии од вред-
ност, кои ги именува претседателот на Комисијата за 
хартии од вредност.  

Според член 232-б став 1 точка 4 од Законот, член 
на Прекршочната комсија може да се разреши ако е 
осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело. 
Од анализата на оваа оспорена одредба произлегува де-
ка осудуваноста на лицето во текот на вршењето на ра-
ботите и задачите како член на Прекршочната комсија 
на Комисијата за хартии од вредност е причина за не-
гово разрешување од должноста член на комисијата. 
Оспорената одредба од Законот, генерално се однесува 
за наведените лица во случај кога се осудени за сторе-
ни кривични дела и на кои им се изречени кривични 
санкции, без оглед на видот на кривичното дело, него-
вата пресуда или тежина и независно од видот на санк-
циите и нивната висина.  

Со оспорената одредба од Законот, според Судот, 
се ограничува по сила на закон правото на едно лице да 
врши определена дејност и во случаи кога кривичното 
дело за кое лицето е осудено не е во никаква врска со 
вршењето на оваа дејност, па оттука оспорената фор-
мулација на оспорената одредба е недоволно прецизна 
и јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на 
граѓаните, што е еден од елементите на уставниот 
принцип на владеењето на правото.  

Имено, при оценувањето на уставноста на оспоре-
ната одредба од членот 232-б став 1 точка 4 од Законот 
за хартии од вредност, основен критериум е постоење-
то на двата принципа на казнено-правниот однос утвр-

дени во членовите 13 став 1 и 14 став 1 од Уставот, а 
тоа се прво, дека казната може да се изрече само со 
судска одлука, и второ, дека за извршено казниво дело 
на сторителот може да му се изрече казна што како та-
ква е утврдена со закон или друг пропис. 

Имајќи ја во вид изнесената уставно-судска анализа 
Судот утврди дека одредбите од член 232-б став 1 точ-
ка 4 од Законот за хартии од вредност не се во соглас-
ност со членовите 8 став 1 алинеи 3 и 4, членот 9 став 
2, членот 13 став 1, член 14 став 1 и член 51 од Уставот 
на Република Македонија.  

6. Согласно член 112 став 3 од Уставот на Републи-
ка Македонија одлуките на Уставниот суд се конечни и 
извршни. 

Уставниот суд на Република Македонија со Одлука 
У.бр.214/2005 од 19 септември 2007 година ги укина 
членовите 36 став 1 и 77 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, во делот: „а не смее да биде лице кое е“, за-
едно со точките а) и б) од наведените членови. 

Собранието на Република Македонија на седниците 
одржани на 4 јануари 2008 година, го донесе Законот 
за изменување и дополнување на Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/2008) во кој со членовите 9, односно 12 во членот 
36 став 1 односно член 77 став 1 воведната реченица ја 
менува.  

Имено, според членот 9 на овој Закон во членот 36 
став 1 воведната реченица се менува и гласи: „Член на 
одбор на директори или надзорен и управен одбор на 
депозитар, може да биде лице со високо образование и 
со искуство од најмалку три години во областа на фи-
нансиите или деловното право, а не смее да биде лице 
кое е:“. 

Според член 12 од истиот закон, во членот 77 став 1 
воведната реченица се менува и гласи: „Член на одбо-
рот на директори или надзорниот одбор и управниот 
одбор на берзата, може да биде лице со високо образо-
вание и со искуство од најмалку три години во областа 
на финансиите или деловното право, а не смее да биде 
лице кое е:“. 

Со членот 36 став 1 од Законот за хартии од вред-
ност, било регулирано дека член на одбор на директори 
или надзорен и управен одбор на депозитар, може да 
биде лице со искуство од најмалку три години во обла-
ста на финансиите и деловното право и не смее да биде 
лице кое е: 

а) осудено со казна затвор во периодот од право-
силноста на пресудата до денот на издржувањето на 
казната и пет години од денот кога ја издржал казната, 
во случај на осуденост со правосилна судска пресуда 
со казна затвор до три години; 

б) осудено со казна затвор во периодот од право-
силноста на пресудата до денот на издржувањето на 
казната и десет години од денот кога ја издржал казна-
та, во случај на осуденост со правосилна судска пресу-
да со казна затвор над три години; и  

в) на кое му е изречена мерка на безбедност забрана 
за вршење на професија, дејност или должност додека 
трае мерката.  

Во членот 77 став 1 од истиот закон, пак, се предви-
дувало дека член на одборот на директори или надзор-
ниот одбор и управниот одбор на берзата, може да би-
де лице со искуство од најмалку три години во областа 
на финансиите и деловното право, а не смее да биде 
лице кое е: 

а) осудено со казна затвор во периодот од право-
силноста на пресудата до денот на издржувањето на 
казната и пет години од денот кога ја издржал казната 
во случај на осуденост со правосилна судска пресуда 
со казна затвор до три години, 
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б) осудено со казна затвор во периодот од право-
силноста на пресудата до денот на издржувањето на 
казната и десет години од денот кога ја издржал казна-
та, во случај на осуденост со правосилна пресуда со 
казна затвор над три години, и  

в) на кое му е изречена мерка на безбедност забрана 
на вршење на професија, дејност или должност додека 
трае мерката.  

Уставниот суд на Република Македонија, тргнувај-
ќи од фактот дека наведените законски одредби во ос-
порениот дел на членот 36 став 1 заедно со точките а) и 
б), како и оспорениот дел од членот 77 став 1 заедно со 
точките а) и б) припаѓаат на иста група на одредби и 
делови од одредби, во кој се определува кој не смее да 
биде член на одбор на директори или надзорен и упра-
вен одбор на депозатер, односно на берзата, од причи-
на што според Судот оваа група на оспорени делови од 
одредби предвидува правна последица на осуда која се 
состои во недавање можност за стекнување на наведе-
ните функции и ограничувања на одредено право, од-
носно вршење определена дејност, истите не биле во 
согласност со Уставот на Република Македонија, од-
носно со член 8 став 1 алинеја 3, член 9 став 2, член 13 
став 1, член 14 став 1 и член 51. 

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.7/2008) во оспорениот член 9 се 
наведува дека во членот 36 став 1 воведната реченица 
се менува и гласи: „Член на одбор на директори или 
надзорен и управен одбор на депозитар може да биде 
лице со високо образование и со искуство од најмалку 
три години во областа на финансиите или деловното 
право, а не смее да биде лице кое: 

Во членот 12 став 1, пак, од истиот закон, се пред-
видело дека во членот 77 став 1 воведната реченица се 
менува и гласи: „Член на одборот на директори или 
надзорниот одбор и управниот одбор на берзата, може 
да биде лице со високо образование и со искуство од 
најмалку три години во областа на финансиите или де-
ловното право, а не смее да биде лице кое е“. 

Од анализата на содржината на цитираните закон-
ски одредби, а во корелација со наводите истакнати во 
иницијативата, според Судот, јасна е интенцијата од-
носно целта на законодавецот со измената и воведува-
њето во делот од воведната реченица: „а не смее да би-
де лице кое е“ во членот 36 став 1 и член 77 став 1 од 
Законот, да се добие логична целина и поврзаност во 
воведната реченица со останатиот дел од тие членови. 
Меѓутоа, Судот оцени дека и со направената измена не 
е постигната целта на законодавецот - логичната повр-
заност на оспорената законска одредба. Имено, само со 
додавање на зборовите: „а не смее да биде лице кое е“, 
нема логична поврзаност со остатокот на одредбата од-
носно точката в) од ставот 1 на членот 36 и точката в) 
од ставот 1 на член 77 од Законот за хартии од вред-
ност, кои и понатаму останале во правниот поредок. 

Имено, според Судот, со измената на законските 
одредби истите не се јасни, прецизни и се направени 
без логична поврзаност и дореченост. Ова дотолку по-
веќе што и понатаму останува, односно егзистира во 
оспорените законски одредби точка како точка в) и по-
крај тоа што точката а) и б) не постојат односно се вон 
правниот промет, со оглед на нивното отстранување со 
одлуката на Уставниот суд на Република Македонија. 

Со вака направената измена Судот оцени дека во 
целост не е почитувана наведената Одлука на Уставни-
от суд на Република Македонија, односно се имплици-
ра во измената како всушност да не постои Одлуката 
на Уставниот суд, од причина што при донесувањето 
на наведените измени воопшто не е реагирано по однос 
на точката в) и истата не се менува, што номотехнички 
е недопустливо. 

Тргнувајќи од наведеното, според Судот, оспорени-
те одредби на членовите 9, во делот: „а не смее да биде 
лице кое е“ и 12 во делот: „а не смее да биде лице кое 
е“ од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за хартии од вредност, не се во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот, од причини што со вака 
направената измена на законот се повредува темелната 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија владеењето на правото и правната сигурност на 
граѓаните на Република Македонија.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 под а) и б) од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.119/2008              Претседател  
18 март 2009 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                           Македонија, 
           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

____________ 
807. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 18 март 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 24-а во делот: „која е со 

место на живеење во општините во кои порастот на 
природниот прираст е под 2,1 живородено дете по же-
на, а според податоците на Државниот завод за стати-
стика на Република Македонија, објавени за претход-
ната година“ од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008 и 44/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Исмет Фетаи од Го-
стивар, со Решение У.бр.199/2008 од 17 декември 2008 
година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
делот на членот 24-а од Законот означен во точката 1 
од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот дел на членот 24-а од Законот со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 24-а од Законот, посебен паричен надоме-
сток за живородено дете остварува мајката за раѓање и 
мајчинство на живородено дете која е со место на жи-
веење во општините во кои порастот на природниот 
прираст е под 2.1 живородено дете по жена, а според 
податоците на Државниот завод за статистика на Ре-
публика Македонија, објавени за претходната година. 

5. Уставот на Република Македонија во членот 1 
став 1 определил дека Република Македонија е сувере-
на, самостојна, демократска и социјална држава.  

Според членот 8 став 1 алинеја 8 од Уставот, темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија е хуманизмот, социјалната правда и солидарно-
ста, а според членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 
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Во членот 34 од Уставот е предвидено дека граѓа-
ните имаат право на социјална сигурност и социјално 
осигурување утврдени со закон и со колективен дого-
вор.  

Според член 35 од Уставот, Републиката се грижи 
за социјалната заштита и социјалната сигурност на гра-
ѓаните согласно со начелото на социјална праведност. 

Согласно членот 39 од Уставот, на секој граѓанин 
му се гарантира правото на здравствена заштита, а гра-
ѓанинот има право и должност да го чува и унапредува 
сопственото здравје и здравјето на другите. 

Согласно членот 41 од Уставот, право на човекот е 
слободно да одлучува за создавање на деца. 

Републиката, заради усогласен економски и соција-
лен развој, води хумана популациона политика. 

Според членот 42 став 1 од Уставот, Републиката 
посебно го заштитува мајчинството, децата и малолет-
ните деца. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
здравственото осгурување, како елемент на правото на 
социјално осигурување, за своја темелна основа ја има 
определбата на Уставот според која Републиката се 
грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност 
на граѓаните согласно со начелото на социјална пра-
ведност, како и уставната определба дека хуманизмот, 
социјалната правда и солидарноста се темелни вредно-
сти на уставниот поредок. 

Тргнувајќи од уставната определба со закон и со 
колективен договор да се уредат правата на граѓаните 
во сферата на социјалното осигурување врз основа на 
наведените уставни начела, со Законот за здравствено-
то осигурување се уредува здравственото осигурување 
на граѓаните, правата и обврските од здравственото 
осигурување, како и начинот на спроведување на 
здравственото осигурување. 

Здравственото осигурување на граѓаните со Зако-
нот е уредено преку востановување на задолжително и 
доброволно здравствено осигурување и во тие рамки се 
уредени правата и обврските на овие два вида на здрав-
ствено осигурување. 

Задолжителното здравствено осигурување се воста-
новува, според член 2 од Законот, за сите граѓани на 
Република Македонија заради обезбедување на здрав-
ствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно ко-
ристење на средствата под услови утврдени со овој за-
кон, а доброволното здравствено осигурување се уста-
новува за обезбедување на здравствени услуги кои не 
се опфатени со задолжителното здравствено осигуру-
вање. 

Во членот 3 од овој закон е определено дека задол-
жителното здравствено осигурување го спроведува 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, кој 
согласно членот 53 се основа за таа цел, дејноста која 
ја врши е од јавен интерес и врши јавни овластувања 
утврдени со овој закон. Во делот на одредбите од Зако-
нот кои се однесуваат на задолжителното здравствено 
осигурување, со членот 4 е определено дека осигурени 
лица, во смисла на овој закон, се осигурениците и чле-
новите на нивното семејство. 

Согласно оспорениот член 24-а од Законот, посебен 
паричен надоместок за живородено дете остварува мај-
ката за раѓање и мајчинство на живородено дете која е 
со место на живеење во општините во кои порастот на 
природниот прираст е под 2.1 живородено дете по же-
на, а според податоците на Државниот завод за стати-
стика на Република Македонија, објавени за претход-
ната година.  

Посебниот паричен надоместок од ставот 1 на овој 
член го остварува мајката на живороденото дете и се 
исплатува за период од девет месеца непрекинато, а до-

колку роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројки или 
повеќе) една година од денот на раѓањето во висина на 
30% од просечно исплатената нето плата по работник 
во Република Македонија објавена за тековниот месец.  

Посебниот паричен надоместок од ставот 1 на овој 
член не се исплатува во случаите кога мајката на живо-
роденото дете има право на надоместок на плата за 
време на отсуство од работа поради бременост, раѓање 
и мајчинство, согласно со овој закон или тоа право го 
користи таткото, согласно со прописите за работните 
односи. 

Посебниот паричен надоместок од ставот 1 на овој 
член се обезбедува согласно со Програмата за посебен 
паричен надоместок за живородено дете која на пред-
лог на Министерството за здравство ја донесува Влада-
та на Република Македонија. 

Средствата за реализација на Програмата од ставот 
4 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Републи-
ка Македонија. 

Согласно изнесеното, грижата на Републиката за 
социјалната сигурност и праведност на граѓаните по-
крај нормативната функција за остварување на правото 
опфаќа и обезбедување на материјални и финансиски 
средства затоа што без остварување на оваа компонен-
та правата би биле како декларација без никаква вред-
ност, што ја осмислува државата и како социјална др-
жава. 

Тргнувајќи од содржината на оспорениот дел на 
членот 24-а од Законот произлегува дека тој всушност 
не го обезбедува рамноправниот третман на жената 
при остварувањето на правото на паричен надоместок 
за живородено дете од причина што тоа право им се 
пропишува само на жените- мајки кои се со место на 
живеење во општините во кои порастот на природниот 
прираст е под 2.1 живородено дете по жена, а кое се 
утврдува според податоците на Државниот завод за 
статистика на Република Македонија, објавени за прет-
ходната година.  

Имено, според мислењето на Судот во овој кон-
текст треба да се гледа и еднаквоста на граѓаните пред 
Уставот и законите утврдено во членот 9 од Уставот. 
Суштината на оваа уставна норма е нејзиниот антиди-
скриминаторски карактер и што забранува секаква при-
вилегија и облик на повластување, меѓу другото, и по 
основ на општествената положба на граѓаните. Ова 
право не допушта воспоставување на основи за било 
какви разлики меѓу луѓето кога тие остваруваат оддел-
ни свои права. Со оспорената законска одредба, исто 
така, не се обезбедува еднаква заштита на мајчинство-
то и децата како што предвидува членот 42 став 1 од 
Уставот на Република Македонија. 

Оспорениот дел на членот 24-а од Законот, излегу-
ва надвор од смислата и концептот на целината на За-
конот за здравственото осигурување кој се востановува 
за сите граѓани на Република Македонија заради обез-
бедување на здравствена заштита, меѓу другото, и врз 
начелата на солидарност и еднаквост што значи, дека 
остварувањето на овие начела не може да зависи од тоа 
во која општина живее едно лице – мајка на живороде-
но дете, туку начелото на праведност се манифестира 
токму во обврската на државата да пропише и обезбеди 
еднакви бенефиции – привилегии за сите граѓани по-
деднакво без оглед во која општина тие живеат.  

За Судот, не е спорен фактот дека законодавецот 
има право со закон да пропише одредени услови, начи-
нот и средствата за остварување на правата од здрав-
ственото осигурување и социјалната заштита, а во тие 
рамки и да ја определува стратегијата како што е слу-
чајот со порастот на природниот прираст предвидено 
во оспорениот член 24-а од Законот, а се со цел држа-
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вата да води хумана популациона политика, меѓутоа, 
законодавецот во уредувањето на односите е должен да 
пропише еднакви права за граѓаните без разлика во ко-
ја општина тие живеат, исклучувајќи било какви разли-
ки и дискриминации меѓу луѓето кога тие остваруваат 
одделни свои права, имајќи ги предвид при тоа и хума-
низмот, социјалната правда и солидарноста. 

Законското решение дека право на паричен надоме-
сток за живородено дете согласно оспорената законска 
одредба имаат само мајките кои се со место на живее-
ње во општините во кои порастот на природниот при-
раст е под 2,1 живородено дете по жена, според мисле-
њето на Судот претставува ограничување на остварува-
ње на правата од здравственото осигурување на лицата 
– мајки кои припаѓаат на општините кои не се опфате-
ни со оспорената законска одредба со што се повреду-
ваат принципите на еднаквоста на граѓаните пред Уста-
вот и законите, социјалната праведност, еднаквата за-
штита на мајчинството и децата, како и уставната опре-
делба за хуманизмот, социјалната правда и солидарно-
ста како темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.199/2008                Претседател  
18 март 2009 година      на Уставниот суд на Република 

  Скопје                            Македонија, 
            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

____________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
808. 

Врз основа на член 45 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.63/06, 
36/07 и 106/08) и членовите 38 и 39 од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување, 
продолжување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ” бр. 
31/09), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, постапувајќи по Барањето на АД 
Макпетрол–Скопје, на седницата одржана на 2 април 
2009 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА  

СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Во Одлуката бр. 02-1088/1 од 03.10.2005 година, 

за издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност трговија со нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/05) насловот 
на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на 
лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со 
нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива“.  

2. Во точката 1. по зборот „деривати“ се додаваат 
зборовите: „и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива“. 

3. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со нафта 
и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт, со биогорива се утврдени во Прилог 1. „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт, со биогорива“ кој што е составен дел на оваа Од-
лука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност трговија со 
нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива“.  

5. Во Прилогот 1.  
- во Точката 2 по зборот „деривати“ се додаваат 

зборовите: „и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива“. 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „НД-02.03.1/05.2/09“. 

- во Точката 9, во ставовите 1 и 2 по зборот „дери-
вати“ се додаваат зборовите: „и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што  се користат 
за транспорт, со биогорива“.  

- Во точката 10:  
а) во потточката 1 во воведната реченица по зборот 

„деривати“  зборовите до крајот на реченицат се заме-
нуваат со зборовите: „и биогорива и мешавина на теч-
ни горива од фосилно потекло што  се користат за 
транспорт, со биогорива, кои што се наоѓаат на следни-
те локации“, а во алинеата 1 по зборовите „54.100m3“ 
се додаваат зборовите: „ од кои три резервоари за скла-
дирање на биогориво: резервоар Р11 со капацитет од 
1400 m3; резервоар Р12 со капацитет од 1400 m3 и ре-
зервоар Р13 со капацитет од 1400 m3, како и резервоа-
рот Р9 со капацитет од 1400 m3 за складирање на ме-
шавина на фосилно гориво што се користи за транс-
порт со биогориво“.  

б) во потточките 2, 3 и 4 по зборот „деривати“ се 
додаваат зборовите: „и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт, со биогорива“. 

- Во точката 11 по зборот „деривати“ се додаваат 
зборовите: „и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива“. 

- Во точката 12, во алинеите 1, 2 и 3 по зборот „де-
ривати“ се додаваат зборовите: „и биогорива и меша-
вина на течни горива од фосилно потекло што  се кори-
стат за транспорт, со биогорива“. 

- Во точката 14, во точката 1 на потточката 2 по 
зборот „деривати“ се додаваат зборовите: „и биогорива 
и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт, со биогорива“. 

- Во точката 15, во алинеата 1 по зборот „деривати“ 
се додаваат зборовите: „и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива“. 

6. Табелата 1, која што е составен дел на оваа ли-
ценца се менува и гласи како што е дадено во Прилогот 
кон оваа одлука. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
Бр. 02-884/1      

2 април 2009 година                          Претседател, 
    Скопје                                 Славе Ивановски, с.р. 
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809. 
Врз основа на член 45 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.63/06, 
36/07 и 106/08) и членовите 38 и 39 од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување, 
продолжување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ” бр. 
31/09), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, постапувајќи по Барањето на АД 
Макпетрол–Скопје, на седницата одржана на  2 април 
2009 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА  

НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Во Одлуката бр.02-1087/1 од 03.10.2005 година, 

за издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност складирање на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/05) насло-
вот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издава-
ње на лиценца за вршење на енергетската дејност скла-
дирање на нафта и нафтени деривати и биогорива и ме-
шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт, со биогорива“. 

 2. Во точката 1. по зборот „деривати“ се додаваат 
зборовите: „и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива“. 

3. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност складирање на 
нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива се утврдени во Прилог 1. „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност складирање 
на нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива“ кој што е составен дел на 
оваа Одлука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност складирање 
на нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива“. 

5. Во Прилогот 1.  
- во Точката 2 по зборот „деривати“ се додаваат 

зборовите: „и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива“. 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „НД-02.04.1/05.2/09“. 

- во Точката 9, во ставовите 1 и 2 по зборот „дери-
вати“ се додаваат зборовите: „и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што  се користат 
за транспорт, со биогорива“.  

- Во точката 10:  
а) во потточката 1 во воведната реченица по зборот 

„деривати“  зборовите до крајот на реченицат се заме-
нуваат со зборовите: „и биогорива и мешавина на теч-
ни горива од фосилно потекло што  се користат за 
транспорт, со биогорива, кои што се наоѓаат на следни-
те локации“, а во алинеата 1 по зборовите „54.100m3“ 
се додаваат зборовите: „ од кои три резервоари за скла-
дирање на биогориво: резервоар Р11 со капацитет од 
1400 m3; резервоар Р12 со капацитет од 1400 m3 и ре-
зервоар Р13 со капацитет од 1400 m3, како и резервоа-
рот Р9 со капацитет од 1400 m3 за складирање на ме-
шавина на фосилно гориво што се користи за транс-
порт со биогориво“.  

б) во потточките 2 и 3, по зборот „деривати“ се до-
даваат зборовите: „и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт, со биогорива“. 

- Во точката 11, по зборот „деривати“ се додаваат 
зборовите: „и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива“. 

- Во точката 12, во алинеите 1 и 2 по зборот „дери-
вати“ се додаваат зборовите: „и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што  се користат 
за транспорт, со биогорива“. 

- Во точката 14, во точката 1 на потточката 2, по 
зборот „деривати“ се додаваат зборовите: „и биогорива 
и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт, со биогорива“. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
       Бр. 02-885/1      
2 април 2009 година                            Претседател, 

    Скопје                                 Славе Ивановски, с.р. 
_____________ 

810. 
Врз основа на член 39 став 1, член 52 став 7 од За-

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07 и 106/08) и член 27 од Правилникот за ус-
ловите, начинот и постапката за издавање, менување, 
продолжување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
31/09) Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 април 
2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на индустриска 

електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје со седи-
ште на ул. Коце Металец бр. 2б; лок. 5 Скопје, му се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија. 

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија носителот 
на лиценцата ќе ја врши во фотоволтаичен систем ло-
циран во   с. Кадино, К.П. 77/6 К.О. Кадино, Општина 
Илинден.  

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во поглед на вршењето на енергетската дејност произ-
водство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе бидат утврдени во прилог кон оваа одлу-
ка, кој како составен дел на оваа одлука ќе биде обја-
вен во „Службен весник на Република Македонија“ по 
доставувањето до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија на одобрението за употре-
ба на објектот и потребните документи од Табела 24,  
точка III, од Прилог 1 кон Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување, продол-
жување и одземање на лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука. 

 
Бр. 02-894/1 

3 април 2009 година                           Претседател,  
     Скопје                           Славе Ивановски, с.р. 
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ГА-МА АД, СКОПЈЕ 
811. 

Врз основа на член 86 став 5 од Законот за енерге-
тика („Сл. весник на РМ” бр.63/2006, 36/07 и 106/08) и 
член 53 од Статутот на ГА-МА АД Скопје, Одборот на 
директори на ГА-МА АД Скопје на предлог на Опера-
торот на системот за пренос на природен гас, по одо-
брение на Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија бр.02-839/1 од 30 март 2009 годи-
на, донесе 

 
МРЕЖНИ ПРАВИЛА 

ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

1.1 Предмет на уредување и примена 
 

Член 1 
Со овие мрежни правила за пренос на природен гас 

(во понатамошниот текст: Мрежни правила), се уреду-
ваат основните технички правила и услови за планира-
ње, оперативно водење, пристап и приклучување на ко-
рисниците на преносната гасоводна мрежа во Републи-
ка Македонија, а особено: 

- условите и начинот за пристап на трети страни на 
системот за пренос на природен гас, 

- техничките услови за приклучување на системот 
за пренос на природен гас, 

- техничките и другите услови за сигурно и безбед-
но функционирање на системот за пренос на природен 
гас, 

- планирањето, одржувањето и развојот на пренос-
ниот систем, 

- мерките, активностите и постапките во случај на 
хаварии и кризни состојби, 

- функционалните барања и класата на точност на 
мерните уреди, 

- стандардите за квалитет на природен гас, 
- критериумите за обезбедување на системски услу-

ги, 
- количините на природен гас и постапките на пла-

нирање, 
- прибирањето на податоци и протоколи за комуни-

кација, и 
- надзорот и контролата на системите за оперативно 

управување. 
 

Член 2 
Кон овие Мрежни правила се должни да се придр-

жуваат вршителот на дејност пренос на природен гас 
(во пона-тамошниот текст: Транспортер) и операторот 
на системот за пренос на природен гас (во понатамош-
ниот текст: Оператор), како и сите кои го користат си-
стемот за пренос на природен гас (во понатамошниот 
текст: Систем) и тоа: 

- вршителите на дејности дистрибуција и управува-
ње со системот за дистрибуција на природен гас, 

- трговците на природен гас, 
- снабдувачите со природен гас на тарифни потро-

шувачи приклучени на системот за пренос на природен 
гас, 

- директните потрошувачи (квалификувани или та-
рифни) на природен гас. 

1.2 Значење на изразите 
 

Член 3 
Одделните изрази што се користат во овие Мрежни 

правила го имаат следното значење: 
- “влезно место” е точка на Системот каде Транс-

портерот, врз основа на договор со корисникот ги пре-
зема за пренос договорените количини природен гас со 
договорен квалитет и под договорени услови, 

- “вршител на дејноста дистрибуција на приро-
ден гас” е носител на лиценци за вршење на дејност 
дистрибу-ција на природен гас, кој може да ги врши и 
дејностите управување со системот за дистрибуција и 
снабдување со природен гас на потрошувачите приклу-
чени на дистрибутивната мрежа на определено подрач-
је на територијата на Република Македонија, 

- “вршител на дејност пренос на природен гас” е 
носител на лиценца кој врши дејност пренос или тран-
зит на природен гас низ системот за пренос на приро-
ден гас на територијата на Република Македонија, 

- “главна мерна примо-предавателна станица” 
претставува место каде што се мери количеството на 
природ-ниот гас на влез во Системот, 

- “година” претставува временски период сметано 
од 8 часот наутро од првиот ден на календарската годи-
на до 8 часот наутро од првиот ден од наредната кален-
дарска година, 

- “ден” претставува временски период од 24 конти-
нуирани часа, сметајќи од 8 часот наутро од било кој 
календарски ден до 8 часот наутро во следниот кален-
дарски ден, 

- “директен потрошувач на природен гас” е по-
трошувач кој се снабдува со природен гас директно од 
Системот, и 

- “договор за приклучување” претставува договор 
кој го склучуваат подносителот на барањето за приклу-
чување и претпријатието за пренос и управување со 
Системот со кој се утврдуваат правните, технички и 
комерцијални услови за изведба на приклучување на 
Системот, 

- “договор за пристап и пренос на природен гас” 
претставува договор со кој се уредуваат односите свр-
зани со преносот на природен гас помеѓу претпријатие-
то за пренос и управување со Системот и снабдувачот 
на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на 
Системот, како и договор помеѓу претпријатието за 
пренос и управување со Системот и трговецот со при-
роден гас или со квалификуваниот потрошувач непо-
средно приклучен на Системот, 

- “долна топлинска моќ” претставува количина на 
топлина што се ослободува при потполно согорување 
на 1 nm3 природен гас и при тоа содржината на водата 
како продукт при согорувањето останува во гасна фаза, 

- “заштитен појас на гасовод” е појас широк 30 m 
на секоја страна од оската на гасоводот, во кој Транс-
портерот има право да ги контролира активностите на 
сопствениците, односно корисниците на тој простор, 
кои што би можеле да влијаат врз сигурното и безбед-
ното работење на Системот, 

- “излезно место” е точка на Системот каде Транс-
портерот квалитативно и количински му предава при-
роден гас на корисникот, 

- “квалификуван потрошувач на природен гас” е 
потрошувач кој слободно купува природен гас од трго-
вец или производител по сопствен избор, 
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- “квартал” претставува временски период од 3 ме-
сеци, почнувајќи од 8 часот наутро на први јануари, од-
носно април, јули, октомври до 8 часот наутро на први 
април, односно јули, октомври, јануари по средное-
вропско време, 

- “корисник на систем за пренос на природен 
гас” е правно или физичко лице кое го снабдува Систе-
мот или се снабдува со природен гас од Системот и кој 
склучил договор за пристап и пренос на природен гас 
со претпријатието за пренос и управување со Систе-
мот, 

- “мерно-регулациона станица” претставува ме-
сто каде што се мери испорачаното количество на при-
родниот гас и се регулира притисокот на природниот 
гас, 

- “месец” претставува временски период од 8 часот 
наутро од првиот ден на календарски месец до 8 часот 
наутро од првиот ден на идниот календарски месец, 

- “најава” претставува писмен допис со кој корис-
никот однапред го известува Операторот за количини-
те на природен гас кои има намера да ги предаде во 
Системот или да ги преземе од Системот, 

- “недела” претставува временски период од 7 пос-
ледувателни денови, кој започнува во понеделник во 8 
часот наутро и трае до следниот понеделник до 8 часот 
наутро, 

- “нормален метар кубен (nm3)” е единица за ме-
рење на количината на природен гас и претставува ко-
личина на природен гас кој се наоѓа во волумен од 
1m3, при апсолутен притисок од 1,01325 bar и при тем-
пература 20oC (293,15 K), 

- “обврска за преземање” претставува обврска на 
корисникот да на излезното место од Системот секој 
ден ја преземе онаа количина на природен гас која е ед-
наква на најавената од страна на корисникот за истиот 
ден, 

- “обврска за снабдување” претставува обврска на 
корисникот да на влезното место на Системот секој ден 
ја испорача онаа количина на природен гас која е една-
ква на најавената од страна на корисникот за истиот 
ден, 

- “оперативна акумулација на системот за пре-
нос на природен гас” е количина на природен гас која 
се складира во Системот по пат на компресија, но не ги 
опфаќа технолошките капацитети кои исклучиво ги ко-
ристи Транспортерот, 

- “оператор на системот за пренос на природен 
гас” е носител на лиценца кој врши дејност управува-
ње со Системот на територијата на Република Македо-
нија, 

- “постојан капацитет” претставува договорно га-
рантиран преносен капацитет на природен гас кој е не-
воз-можно да се прекине од страна на Операторот, 

- “прекиден капацитет” претставува преносен ка-
пацитет на природен гас кој Операторот може да го 
прекине согласно одредбите наведени во договорот за 
пристап и пренос на природен гас, 

- “пренос на природен гас” е транспорт на природ-
ниот гас низ високопритисен гасовод (од 25 bar до 54 
bar) од влезот во Република Македонија, преку главни-
те примо-предавателни мерни станици и градските га-
соводни мрежи (од 8 bar до 12 bar) до мерно-регулаци-
оните станици на директните потрошувачи, вклучувај-
ќи ги и мерно-регулационите станици (со излезен при-
тисок поголем од 3 bar), 

- “преносен капацитет на системот за пренос на 
природен гас” претставува максимален проток на при-
роден гас изразен во nm3/h, 

- “приклучок” претставува опрема, уреди и мате-
ријали со кои, во склад со решението за приклучување, 
корисникот физички се поврзува со Системот во најб-
лиската точка во која приклучувањето технички и 
правно е возможно, вклучувајќи го и мерниот уред, 

- “приклучување” е постапка на изградба на прик-
лучна инсталација со која корисникот се поврзува со 
Системот, 

- “природен гас” е смеса на јагленоводороди, во 
која главна состојка (компонента) е метан во гасна со-
стојба, кој се добива од земјата во природна состојба 
или заедно со течни јагленоводороди, 

- “пристап” е право за користење на Системот од 
страна на сите учесници на пазарот, 

- “притисок на гас” претставува разлика помеѓу 
апсолутниот и атмосферскиот притисок, 

- “расположив капацитет” претставува дел од тех-
ничкиот капацитет на Системот кој не е распределен на 
корисниците, 

- “распределба” е постапка за поделба на вкупно 
или поединечно измерените количини на природен гас 
на влезно или излезно место на Системот за еден или 
за повеќе корисници, 

- “систем за пренос на природен гас” се објекти и 
постројки за транспорт на природен гас, кои се меѓу-
себно функционално поврзани и претставуваат единс-
твена техничко-технолошка целина и на кои се приклу-
чуваат директните потрошувачи на природен гас, 

- “системски услуги” се услуги неопходни за обез-
бедување на сигурно, доверливо и стабилно работење 
на Системот, 

- “снабдувач на тарифни потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен 
гас” е трговец на природен гас носител на лиценца за 
снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
непосредно приклучени на Системот, 

- “тарифен потрошувач на природен гас” е по-
трошувач кој купува природен гас по регулирана цена, 
односно по пропишани тарифни ставови, 

- “Техничка Спогодба за испорака на природен 
гас од Руската Федерација во Македонија” е доку-
мент кој ги пропишува условите за испорака на при-
родниот гас, опременоста и експлоатацијата на главна-
та мерна примо-предавателна станица, методологијата 
на мерење и пресметка на количеството и определува-
њето на квалитетот на природниот гас, точноста на ме-
рењето, документацијата, диспечирањето и врските, 

- “технички капацитет” претставува максимален 
постојан капацитет на природен гас кој претпријатието 
за пренос и управување со Системот може да го пону-
ди на корисниците, водејќи сметка за интегритетот и 
оперативните барања на Системот, 

- “трговец на природен гас” е носител на лиценца 
кој врши дејност трговија со природен гас и снабдува-
ње со природен гас на директни потрошувачи, 

- “урамнотежување” е постапка за урамнотежува-
ње меѓу преземената количина на природен гас на едно 
или на повеќе влезни места и предадената количина на 
природен гас на едно или на повеќе излезни места на 
Системот. 
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1.3 Надлежности и обврски на Транспортерот  
и Операторот 

 
Член 4 

1. Транспортерот е должен да го одржува, надгра-
дува и проширува Системот и да го поврзува со систе-
мите на соседните држави, во согласност со закон и 
техничките прописи и овие Мрежни правила. 

2. При стопанисувањето со Системот, Транспорте-
рот е должен да обезбеди: 

- безбедна, сигурна и квалитетна испорака на приро-
ден гас од влезно до излезно место низ целиот Систем, 

- експлоатација, одржување и развој на Системот со 
цел за обезбедување на сигурно и безбедно функцио-
ни-рање на Системот, 

- план за развој и проширување на Системот за 
следните пет години, подготвен во соработка со Опера-
торот, 

- приклучување на корисниците на преносната мре-
жа согласно со овие Мрежни правила, 

- транзит на природен гас низ Системот на терито-
ријата на Република Македонија, доколку техничкиот 
капацитет тоа го овозможува и сé додека не е загрозена 
сигурноста на снабдувањето во Република Македонија, 

- благовремено и ефикасно отстранување на грешки 
и пречки при експлоатација на Системот, 

- организирање на постојана служба за итни интер-
венции на Системот, 

- постојано обучување и оспособување на стручен и 
раководен кадар за одржување и ракување со Систе-
мот. 

 
Член 5 

Операторот е должен да: 
- обезбеди оперативно управување со Системот, 
- обезбеди пренос на природен гас на недискрими-

наторна и транспарентна основа, 
- овозможи услуги за пренос на природен гас со по-

стојан и прекиден капацитет, во согласност со Догово-
рите од член 7 на овие Мрежни правила (краткорочни 
и долгорочни услуги за пристап кон Системот), 

- објавува детални информации за услугите и усло-
вите под кои истите ги обезбедува, 

- ги потврди најавите за количините на природен 
гас кои треба да се транспортираат низ Системот и да 
изготви распоред за пренос согласно со овие Мрежни 
правила, 

- изготви протоколи и ги стави на располагање по-
датоците за расположлив капацитет на Системот, 

- склучи интерконекциски договори и договори за 
пренос на природен гас со сопственици и оператори на 
пренос на природен гас од соседните држави и од реги-
онот, 

- соработува со другите оператори од регионот и 
обезбедува потребни услови за синхронизирана работа 
со системите во регионот, 

- подготви распоред на оптоварување на Системот 
согласно со овие Мрежни правила, 

- обезбеди сигурно и доверливо функционирање на 
Системот, 

- ги решава оптоварувањата на Системот на обје-
ктивен, недискриминаторен и транспарентен начин, 

- утврди и пресмета разлики во отстапувањата од 
најавените и преземените, односно предадените коли-
чини на природен гас, 

- врши пресметување на преземената и пренесената 
количина на природен гас, 

- ги усогласи разликите меѓу фактичката и планира-
ната потрошувачка на природен гас согласно со транс-
парен-тни, недискриминаторни и пазарно ориентирани 
процедури, 

- обезбеди одржување и развој на системот за над-
зор и управување со Системот, 

- обезбеди доверливост на комерцијалните и делов-
ни податоци на корисниците на Системот, 

- евидентира склучени договори за снабдување со 
природен гас, 

- мери количина и квалитет на природниот гас, ис-
читува мерила и врши обработка на податоци, 

- обезбеди пристап кон и користење на оперативна-
та акумулација во Системот, 

- доставува Конечен биланс на Системот за прене-
сени количини на природен гас до Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, 

- чува податоци добиени од корисниците со трет-
ман на деловна тајна. 

 
2. ПРИСТАП КОН СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС  

НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

2.1 Правила за договарање на пристап на Системот 
 

Член 6 
1. Операторот е должен да обезбеди подеднакви, 

транспарентни и недискриминаторни услови за при-
стап на Системот на сите корисници на гасоводната 
мрежа во согласност со Законот за енергетика и овие 
Мрежни правила. 

2. Право на пристап на Системот се стекнува со 
склучување на договор за пристап и пренос на приро-
ден гас, кој се склучува на барање на корисникот, по 
претходно донесено решение согласно член 10 од овие 
Мрежни правила. 

3. Договорите за пристап и пренос на природен гас 
може да се склучуваат одделно за преносни капацитети 
на влезни и излезни места на Системот. 

4. Операторот е должен да обезбеди пренос на при-
роден гас без никакви ограничувања до износот на до-
гово-рените капацитети сé додека постои слободен 
преносен капацитет на Системот. 

 
2.2 Видови договори за пренос на природен гас 

 
Член 7 

1. Операторот може да склучи годишни и месечни 
договори за пренос на природен гас со сите корисници 
кои тоа го бараат согласно член 9 од овие Мрежни пра-
вила. 

2. Годишен договор е договор склучен со времетра-
ење од најмалку една, а највеќе пет години. Договорот 
секогаш се склучува со почеток на важење од 1 јануари 
и рок на важење до 1 јануари следната година. Прено-
сот на природниот гас може да започне не покасно од 
една година од денот на склучување на договорот сог-
ласно член 13 од овие Мрежни правила. 

3. Месечен договор е договор склучен со рок на ва-
жење најмалку еден, а највеќе 11 месеци. Овој договор 
секогаш се склучува со почеток на важење од првиот 
ден во месецот кога преносот на природниот гас треба 
да започне, а завршува со истекот на последниот ден 
од последниот месец од рокот на важење на договорот. 
Преносот на природниот гас може да започне првиот 
ден во месецот кој следи по месецот кога договорот е 
склучен. 
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2.3 Видови капацитети за пренос на природен гас 
 

Член 8 
1. Од аспект на видот на капацитетот за пренос на 

природен гас, Операторот може да обезбеди на корис-
ниците на Системот договор со постојан и прекиден 
капацитет. 

2. Договор за пристап и пренос на природен гас со по-
стојан капацитет е договор со кој Операторот се обврзува 
да пренесе количина на природен гас од влезно до 
излезно место на Системот за време на целото времетрае-
ње на договорот, доколку таа количина не е поголема од 
капацитетот резервиран за влезното, односно излезно 
место, и со кој корисникот се обврзува да ја плати цената 
на услугата за пренос и да ги исполни обврските за снаб-
дување и преземање на количината до нивото на капа-
цитетот резервиран за влезното, односно излезно место. 

3. Договор за пристап и пренос на природен гас со 
прекиден капацитет е договор со кој Операторот се об-
врзува да пренесе количина на природен гас од влезно 
до излезно место на Системот за време на целото вре-
метраење на договорот, доколку таа количина не е по-
голема од капацитетот резервиран за влезното, односно 
излезно место со право на Операторот да го ограничи 
или прекине преносот на природниот гас, и со кој ко-
рисникот се обврзува да ја плати цената на услугата за 
пренос и да ги исполни обврските за снабдување и пре-
земање на количината до нивото на капацитетот резер-
виран за влезното, односно излезно место. Постапката 
и условите за ограничување или прекин во испораката, 
како и известувањата за тие настани се дадени во чле-
новите 27, 28, 52 и 58 од овие Мрежни правила. 

 
2.4 Постапка за поднесување на барање за пристап 

и пренос на природен гас 
 

Член 9 
1. Корисниците кои сакаат да пристапат на Систе-

мот или постоечките корисници кои сакаат да го зголе-
мат преносниот капацитет поднесуваат барање за при-
стап до Операторот, кој за тоа е должен писмено да го 
извести Транспортерот во рок од  24 часа. 

2. Барањето за пристап од став 1 на овој член се 
поднесува во писмена форма и особено содржи: 

- податоци за подносителот (назив, адреса, лице за 
контакт, телефон, e-mail), 

- доказ за финансиска подобност, 
- времетраење на договорот, 
- побаруван капацитет со очекувана месечна дина-

мика, 
- минимален, максимален и просечен часов, макси-

мален и просечен дневен проток, 
- побарувани места за прием и испорака, 
- работен притисок на природниот гас, 
- квалитет на природниот гас. 
3. Ако подносителот е вршител на енергетска деј-

ност кон барањето треба да достави копија од лиценца-
та за вршење на соодветна енергетска дејност. 

4. Ако барањето е непотполно, Операторот писмено 
ќе го извести подносителот да ги достави дополнител-
ните податоци во рок кој што не може да биде покра-
ток од 8 дена од денот на приемот на известувањето. 

 
2.5 Разгледување и решавање по барањето  

за пристап и пренос на природен гас 
 

Член 10 
1. При разгледување на барањето за пристап, 

Транспортерот и Операторот ќе ги имаат во предвид 
особено следните елементи и услови: 

- големина и вид на побаруван преносен капацитет, 
- притисокот на природниот гас на влезните и из-

лезните места на Системот треба да овозможи непре-
чен пренос на природниот гас, 

- природниот гас се смета за квалитетен ако на 
влезните места во Системот, во сите негови поединеч-
ни делници сé до излезните места од Системот има та-
кви својства кои не бараат било какви мерки на прила-
годување или промена заради постигнување на квали-
тетот утврден со овие Мрежни правила, 

- количини природен гас кои се неопходни за пре-
носот на бараните количини потребни за погон на ком-
пресорска станица, за технолошко предгревање на при-
родниот гас, актуаторски гас, гас за вентилација и дре-
нажа на постројките и за дозволени технички загуби на 
Системот, 

- ако при постапувањето по барањето за пристап се 
утврди дека би можеле да постојат оправдани причини 
за одбивање на барањето, а кои што можат да бидат од-
странети од подносителот, Операторот со заклучок ќе 
му укаже на подносителот на потребните дејствија кои 
треба да ги преземе и за тоа ќе му определи рок кој што 
не може да биде пократок од 30 дена од денот на доста-
вувањето на заклучокот. 

2. Операторот во рок од 15 дена од денот на подне-
сување на комплетното барање е должен да донесе Ре-
шение за пристап и да го достави до подносителот. 

3. Ако барањето е прифатено, корисникот има обвр-
ска, најдоцна до 1 декември да достави документ со кој 
докажува дека обезбедил количини на природен гас на 
влезните места на Системот согласно барањето, како и 
инструменти со кои гарантира редовно и потполно из-
мирување на финансиските обврски за користење на 
преносниот систем. 

4. Истовремено со доставување на Решение со кое се 
одобрува пристапот на Системот, Операторот доставува 
нацрт договор за пристап и пренос на природен гас. 

5. Доколку Операторот не може во потполност да 
го додели бараниот капацитет како постојан заради не-
достаток на истиот, тогаш ќе се применува процедура-
та опишана во член 11 од овие Мрежни правила. 

6. Операторот може да го одбие барањето за при-
стап во случај: 

- на недостаток на преносен капацитет на Системот, 
- ако корисникот не обезбедил дозвола за вршење 

на енергетска дејност согласно Законот за енергетика, 
- ако квалитетот на природниот гас кој треба да се 

преземе на влезните места на Системот не е соодветен 
со карактеристиките дадени во Прилог 1. 

7. Доколку барањето за пристап биде одбиено, Опе-
раторот е должен во Решението за одбивање детално 
да ги образложи причините за одбивањето, во рокот 
определен со ставот 2. на овој член. 

8. Против Решението од став 2. на овој член, може 
да се поднесе жалба до Регулаторната комисија за 
енергетика во рок од 15 дена од доставата на истото. 

 
2.6 Договорно преоптоварување на Системот 

 
Член 11 

1. Операторот ќе склучи договор за пренос на при-
роден гас со прекиден капацитет ако корисникот тоа го 
побара и ако нема расположлив постојан капацитет на 
Системот поради договорите кои се веќе склучени. 

2. Доколку Операторот објави дека нема слободен 
преносен капацитет за задоволување на барањата за не-
прекинат пренос, тогаш на соодветниот корисник ќе му 
се овозможи склучување на договор за пристап и пре-
нос на природен гас со прекиден капацитет. 
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3. Приоритет во доделување на непрекинат пренос 
на природен гас ќе имаат корисниците на пристап кои 
побарале годишен договор за пренос на природен гас. 
По доделувањето на годишните преносни капацитети, 
непрекинат пренос на природен гас ќе се додели на оние 
корисници на пристап кои побарале договор за пренос 
на природен гас за период покус од една година. 

4. Доколку не ќе може да се задоволат сите барања 
за склучување соодветни договори, преносниот капа-
цитет ќе се распределува пропорционално на бараните 
постојани капацитети. Ако корисникот побара да склу-
чи договор за пренос на природен гас со постојан капа-
цитет кој е поголем од преостанатиот слободен капаци-
тет, пред извршување на распределба на капацитетите, 
бараниот капацитет ќе се сведе на големината на сло-
бодниот капацитет. 

5. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија ги следи механизмите кои се приме-
нуваат за справување со побарувачка на капацитети 
при преоптоварување на Системот. 

 
2.7 Обврски на договорните страни 

 
Член 12 

1. Операторот е обврзан: 
- на влезните места на Системот да ги преземе и на 

излезните места на Системот да ги испорача договоре-
ните количини природен гас, 

- да го следи квалитетот на пренесениот природен 
гас согласно Прилог 1 од овие Мрежни правила, 

- да го следи притисокот на природниот гас на влез-
ните и излезни места од Системот согласно интерко-
некциските договори со операторите на пренос од со-
седните држави и дистрибутерите, 

- да доставува навремени, сигурни и во рамките на 
своите технички можности детални информации за 
урамноте-жување на Системот до сите корисници со 
цел да се спроведат правовремени корективни мерки за 
урамнотежу-вање, 

- да ги урамнотежува дозволените отстапувања ме-
ѓу преземената и предадена количина на природен гас, 

- да комуницира со корисниците и да ги следи усло-
вите за пренос, состојбата на постројките и да инфор-
мира за очекуваните намалувања на преносниот капа-
цитет. 

2. Корисникот е обврзан: 
- да ја исполни обврската за снабдување и обврска-

та за преземање, 
- да го одржува квалитетот на природниот гас на 

влезните места во Системот согласно Прилог 1 од овие 
Мрежни правила, 

- да го одржува притисокот на природниот гас на 
влезните места во Системот согласно Прилог 2 од овие 
Мрежни правила, 

- да не го надминува договорениот преносен капа-
цитет на влезните и излезните места на Системот, 

- секојдневно да врши урамнотежување на својот 
систем согласно членовите 16, 17 и 18 од овие Мрежни 
правила, 

- да ја плаќа регулираната цена на услугата за пре-
нос согласно фактурата доставена од Операторот, 

- да ги доставува на Операторот сите неопходни ин-
формации согласно овие Мрежни правила, 

- да гарантира за редовно плаќање за услугата пре-
нос за времетраење на договорот за пренос. 

3. Корисникот кој го снабдува Системот со приро-
ден гас е должен да ги исполнува обврските од Технич-
ката Спогодба заклучена со продавачот на природниот 
гас во Република Македонија “Газпром експорт“ од 

Москва. Корисникот во соработка со продавачот на 
природниот гас е должен да ги усогласи кварталните и 
месечни програми за испорака и прием на природен 
гас, како и планираните ограничувања во испораката и 
техничките прашања сврзани со експлоатација на влез-
ното место на Системот. Координацијата и контролата 
на испораката и приемот на природниот гас на влезно-
то место ја вршат претставниците на корисникот и про-
давачот, кои секојдневно разменуваат информации за 
режимот на работата и планот на испораките на приро-
ден гас и ги доставуваат на диспечерските служби на 
продавачот и Операторот. 

 
2.8 Содржина на договор за пристап и пренос  

на природен гас 
 

Член 13 
1. Со склучување на договор за пристап и пренос на 

природен гас, на корисникот му се овозможува кори-
стење на определен преносен капацитет изразен во 
nm3/h за одреден временски период. Договорот се 
склучува врз основа на правосилното решение од член 
10 на овие Мрежни правила. 

2. Корисникот е должен 15 дена пред истекот на те-
ковната година со Операторот да склучи годишен дого-
вор за пристап и пренос на количини природен гас за 
наредната година. 

3. Месечните договори ќе се склучуваат согласно 
член 7 став 3. од овие Мрежни правила. 

4. Со договорот за пристап и пренос на природен 
гас се специфицираат обврските и правата на договор-
ните страни, како што се: 

- обезбедување на договорен преносен капацитет во 
договорен временски рок, 

- безбеден и сигурен пренос на природен гас од 
влезно до излезно место на Системот, управување и 
одржување на гасоводна мрежа, мерење и утврдување 
на количини, часов проток, притисок и квалитет на 
природен гас, 

- мерење на најголема дневна потрошувачка по одд-
лено мерно место, 

- урамнотежување на Системот заради отстапување 
на количините на природен гас на влез и излез од пре-
носниот систем, со што на другата договорна стана и 
се овозможва да на влезни места предава поголеми ко-
личини природен гас од оние кои истовремено ги пре-
зема на излезни места и да на излезни места презема 
поголеми количини природен гас од оние кои ги преда-
ва на влезни места. 

5. Во договорот за пристап и пренос на природен 
гас се утврдуваат поединости за: 

- преносен капацитет и притисок на природен гас, 
при што се дефинира вид на капацитет и дозволено 
пречеко-рување, најголем часов и најголем дневен про-
ток на гас, минимален дозволен проток на гас, прити-
соци на влезни и излезни места при кои преносот на 
природниот гас е можен, 

- услуги кои Операторот ги обезбедува, како што се 
мерење и утврдување на количини и квалитет на приро-
ден гас, системски услуги и цена на системски услуги, 

- урамнотежување на Системот, дозволено и недоз-
волено пречекорување на дневен и месечен капацитет 
и надоместоци кои корисникот треба да ги плати, 

- најава на количини на природен гас кои корисни-
кот има намера да ги предаде на влез и преземе на из-
лез од Системот, за редовно известување, како и проце-
дури за најава, 
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- утврдување и распределба на количини кои корис-
никот ги предава на влезно место, а Операторот прене-
сува до излезно место од Системот, 

- начин, услови и средства на плаќање, 
- одговорност на Операторот во случај на штета на-

несена на корисникот како резултат на намерно или 
невни-мателно работење од страна на Операторот, 

- испитување на мерната опрема, 
- решавање на евентуални спорови, 
- начин на меѓусебно доставување на информации и 

известувања, 
- склучување, почеток на примена, времетраење и 

раскинување на договорот. 
6. Потпишувањето на договорот за пристап и пре-

нос на природен гас се врши пред почетокот на кори-
стење на Системот. 

 
3. НАЈАВУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИ  

НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

3.1 Постапка при најавување 
 

Член 14 
1. Корисникот е должен на Операторот писмено да 

му достави количини на природен гас кои планира да 
ги предаде на влезните, односно преземе на излезните 
места на Системот во одредени временски интервали, и 
тоа: 

- квартална најава: најкасно 45 дена пред почетокот 
на кварталот корисникот доставува количини на при-
роден гас кои има намера да ги испорача, односно пре-
земе во наредниот квартал по месеци, при што најаве-
ните квартални количини не може да бидат поголеми 
од договорените количини за тој квартал, 

- месечна најава: најкасно 10 дена пред почеток на 
месецот корисникот доставува количини на природен 
гас за наредниот месец кои има намера да ги испорача, 
односно преземе на излезните места од Системот, при 
што најавените месечни количини не може да бидат по-
големи од количините доставени во кварталната најава, 

- неделна најава: најкасно до четврток до 10 часот 
корисникот доставува количини на природен гас кои 
има намера да ги испорача, односно преземе секој ден 
во наредната недела која започнува со понеделник, 

- дневна најава: корисникот ја доставува во рамките 
на неделната најава. Дневната најавена количина ниту 
за еден ден во неделата и ниту на едно излезно место 
не може да биде поголема од максималната дневна по-
трошувачка договорена меѓу Операторот и корисни-
кот. 

2. Минималната содржина на најавата која секој ко-
рисник (вклучувајќи го и директниот потрошувач на 
природен гас) ја доставува до Операторот опфаќа: 

- идентификатор (име и локација) на влезно, однос-
но излезно место, 

- вид на капацитет: постојан или прекиден, 
- дневна количина на природен гас во nm3 за испо-

рака, односно преземање, 
- минимален и максимален часов проток во nm3/h. 
3. Корисникот е должен при најавите да ги почиту-

ва склучените договори за пренос на природен гас и е 
одговорен за точноста на доставените податоци. 

4. Најавите може да бидат само во рамките на дого-
ворените преносни капацитети и не смеат да го надми-
нат преносниот капацитет кој е договорен меѓу Опера-
торот и корисникот. Најавата која го надминува дого-
ворениот преносен капацитет нема да биде потврдена. 

5. Доколку Операторот не прими неделна најава во 
рокот предвиден во став 1. на овој член, неделната нај-
ава на количините од претходната недела ќе се смета за 
валидна. 

 
3.2 Промена на дневна најава на количини 

 
Член 15 

1. За да ги усогласи количините на природен гас на 
влез со количините на излез од Системот, корисникот 
може да поднесе писмено барање до Операторот за из-
мена на дневната количина за одреден ден најкасно до 
10 часот во претход-ниот ден. 

2. Содржината на изменетата дневна најава мора да 
кореспондира со бараната содржина на најавата од 
член 14 став 2. 

3. Операторот во истиот ден по приемот на барање-
то писмено го известува корисникот за прифаќање или 
неприфаќање на промената на дневната најава. 

4. Промена на дневната најава е валидна откако 
Операторот писмено ќе се согласи со промената. 

 
4. УРАМНОТЕЖУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ 

 
4.1 Правила на урамнотежување 

 
Член 16 

1. Урамнотежување претставува процес кој се изве-
дува секој ден и во чии рамки Операторот ја урамноте-
жува количината на природен гас која се испорачува во 
Системот и која се презема од Системот. 

2. Сите корисници на Системот се одговорни за фи-
зичко урамнотежување на своите системи. 

3. Задача на Операторот е да го координира и одр-
жува дневното урамнотежување на Системот. Корис-
ниците се должни да го следат урамнотежувањето на 
своите системи и да ги извршуваат мерките за одржу-
вање на урамнотеженост на Системот наложени од 
страна на Операторот. 

4. За да може Операторот да го урамнотежи Систе-
мот, корисниците мораат да му доставуваат податоци 
за планираните количини кои ги испорачуваат во Си-
стемот или преземаат од Системот. Овие количини се 
доставуваат во форма на најави. 

5. Како клучен концепт за работата на Системот 
дневното физичко урамнотежување има задача да го 
обезбеди следното: 

- сигурна и ефикасна работа на Системот, 
- задоволување на барања за преносен капацитет со 

оптимално користење на Системот, 
- обезбедување недискриминаторни услуги на пре-

нос на природен гас, 
- правилно распределување на количини и трошоци 

меѓу корисниците. 
6. Со цел правилно и рационално да го води и опти-

мизира Системот, Операторот мора да го одржува 
урамноте-женото работење на начин при кој ќе кори-
сти најмала можна количина гас за урамнотежување 
при најмал преносен капацитет. 

 
4.2 Постапки за физичко урамнотежување 

 
Член 17 

1. Физичко урамнотежување претставува одржува-
ње на рамнотежа меѓу дневните количини на природен 
гас на влез и излез од Системот. При физичко урамно-
тежување на Системот, диспечерскиот центар на Опе-
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раторот извршува повеќе активности во реално време 
за да ги контролира преносните параметри на природ-
ниот гас како што се протокот и притисокот. Физичко-
то урамнотежување се извршува за да во секој момент 
се обезбеди сигурен и ефикасен пренос на гасот од 
влезните кон излезните места на Системот. 

2. Врз основа на неделното предвидување и дневна-
та најава доставена од корисникот, Операторот изго-
твува дневна програма за пренос на природен гас, која 
понатаму ја усогласува со операторите на системите 
поврзани на Системот и во зависност од најавите го 
одредува дневниот преносен режим на Системот. 

3. Операторот е должен континуирано да го следи 
физичкото урамнотежување на Системот и да преку 
мерење на природниот гас на влезот и излезот од Си-
стемот ја проценува урамнотеженоста на Системот вр-
шејќи анализи на: 

- урамнотежување на влезни и излезни количини гас, 
- очекувана дневна потрошувачка, 
- достапни количини природен гас на влез од Си-

стемот (од увоз, од друг извор, и сл.), 
- очекувана акумулација на Системот во 8 часот 

следниот ден, земајќи ги предвид измерените количини 
од тековниот ден. 

4. За извршување на анализите од став 3. на овој 
член, диспечерскиот центар на Операторот е должен да 
ползува софтверски пакети за далечинско мерење, кон-
трола, симулација, оптимизација и моделирање на 
урамнотеженоста на Системот во реално време, кога за 
тоа ќе се создатат соодветни услови. 

5. Урамнотежената работа на Системот може да се 
наруши во ситуации кога: 

- излезните места на Системот побаруваат повеќе, 
односно помалку природен гас од предвидената коли-
чина, 

- настануваат пречки, оштетувања или дефекти во 
работењето на Системот, 

- настануваат пречки, оштетувања или дефекти во 
работењето на дистрибутивните системи. 

6. Диспечерскиот центар на Операторот секојднев-
но извршува физичко урамнотежување на Системот со 
помош на соодветни мерки кои ги применува по след-
ниот редослед: 

- промена на најава, 
- користење на оперативна акумулација на Систе-

мот, 
- намалување на количини на пренесен природен 

гас согласно член 28, 
- прекин на пренос на природен гас согласно член 53. 
7. Прекинот на испораката на природен гас Опера-

торот ја применува само тогаш кога останатите мерки 
од ставот 6. на овој член не даваат резултат. 

8. Операторот сам одлучува за примена на мерките 
за одржување на урамнотежена работа на Системот. 

9. Во текот на процесот на воспоставување на урам-
нотежена работа на Системот од ставовите 4. и 6. на 
овој член, Операторот мора: 

- да ги земе предвид соодветните законски одредби 
кои се однесуваат на намалување и прекин на преносот 
и испораката на природниот гас, 

- да ги земе предвид и да смета со сите технички и 
хидраулички услови кои владеат во Системот, 

- да ја има предвид обврската за недискриминато-
рен однос кон корисниците, 

- ако е тоа возможно, да го урамнотежува Системот 
во време кога најмалку им нанесува штета на корисни-
ците. 

10. По завршување на процесот на урамнотежува-
ње, за секој корисник одделно, Операторот изготвува 
извештај во кој ги наведува причините за преземање на 
мерките од став 6 на овој член и последиците кои би 
настанале доколку не би ги презел тие мерки, ги специ-
фицира количините на природен гас кои се употребени 
за урамнотежување, како и промената на оперативната 
акумулација на гасоводната мрежа. Еден примерок од 
извештајот Операторот доставува до Регулаторната ко-
мисија за енергетика. 

 
4.3 Комерцијално урамнотежување 

 
Член 18 

1. Комерцијално урамнотежување претставува 
пресметка и распределба на пренесениот природен гас 
меѓу корисни-ците, како и систем за пресметка на на-
доместоци кои корисниците ги плаќаат за пречекорува-
ње на дозволените отстапувања. Овие мерки кои ги 
применува Операторот, го поттикнуваат корисникот да 
одржува рамнотежа меѓу количините на природен гас 
на влез и излез од Системот. 

2. Секој корисник на Системот мора да одржува 
рамнотежа меѓу испорачаната и преземена количина на 
природен гас на дневно ниво, што значи дека дневната 
количина на природен гас на влез и излез од Системот 
мора да бидат еднакви. 

3. Операторот е должен на крајот од секој ден да ја 
определи количината на природен гас на влез и излез 
од Системот за секој корисник. Во случај на разлика 
меѓу најавата на влез и потрошувачката на излез, Опе-
раторот определува количина природен гас која е по-
требна за урамнотежување на настанатата разлика врз 
основа на резултатите на мерењето на влез и излез од 
Системот за секој корисник. 

4. Стварната дневна количина на природен гас на 
влез во Системот и стварната дневна количина на излез 
од Системот (потрошувачката) може да се разликуваат 
до извесен степен без плаќање на надоместок од страна 
на корисникот; таа разлика претставува дозволен толе-
рантен опсег. 

5. Операторот ќе го одржува Системот во рамноте-
жа како основна услуга за сите корисници и ќе обезбе-
дува природен гас за урамнотежување во границите на 
толерантниот опсег по продажна цена на природниот 
гас без плаќање на надоместок. 

6. Надвор од границите на толерантниот опсег ко-
рисникот е должен да плати надоместок за пренос на 
природен гас и да го плати гасот употребен за урамно-
тежување согласно одредбите на членовите 21, 22, 23, 
24 и 25 од овие Мрежни правила. 

7. Операторот извршува комерцијално урамнотежува-
ње врз основа на најавите и стварние протоци на приро-
ден гас за целиот Систем и за сите корисници одделно. 

8. Комерцијално урамнотежување на Системот 
Операторот извршува секој месец. 

 
4.4 Граници на отстапување 

 
Член 19 

1. Операторот е должен да ја извршува услугата 
пренос на природен гас низ Системот иако постои раз-
лика, односно отстапување меѓу испорачаните и презе-
мени количини на природен гас од корисникот. 

2. Границите на отстапувањето за повеќе, односно 
помалку пренесени количини според Тарифниот си-
стем за пренос на природен гас на годишно ниво се де-
финираат како следи: 
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- горна граница на отстапување за повеќе пренесени 
количини на природен гас од договорените за пренос 
во текот на една календарска година изнесува до 30% 
од договорената годишна количина, 

- долна граница на отстапување за помалку прене-
сени количини на природен гас од договорените за пре-
нос во текот на една календарска година изнесува до 
30% од договорената годишна количина. 

3. Дозволеното отстапување меѓу дневната најава 
на количини и предадените количини на влез од Систе-
мот, како и дневната најава на количини и преземените 
количини на излез од Системот е ±10%. За поголеми 
отстапувања корисникот е должен да плати надоместок 
на Операторот согласно член 22 и член 23 од овие 
Мрежни правила. 

4. Дозволеното отстапување за разликата меѓу пре-
дадените количини на влез од Системот и преземените 
коли-чини на излез од Системот е ±5% од прифатената 
дневна најава, согласно член 15, став 3. За поголеми 
отстапувања корисникот е должен да плати надоместок 
на Операторот согласно член 24 од овие Мрежни пра-
вила. 

5. Дозволеното отстапување на апсолутната вред-
ност на месечниот збир на разликите меѓу дневните ко-
личини предадени на влез од Системот и преземените 
количини на излез од Системот е 10%. За поголеми от-
стапувања корисникот е должен да плати надоместок 
на Операторот согласно член 25 од овие Мрежни пра-
вила. 

6. Надоместокот за природниот гас кој се ползува за 
порамнување на дневната количина на влез и излез од 
Системот и која е во рамките на дозволениот толеран-
тен опсег ќе се врши по продажна цена на приодниот 
гас која важи во тој месец. 

 
4.5 Надоместок за пречекорување на годишен  

капацитет 
 

Член 20 
1. Ако вкупно пренесената количина на природен 

гас во годината заедно со отстапувањето е повисока од 
30% од договорената годишна количина, цената за ус-
лугата пренос за секој nm3 пренесена количина над 
дозволеното 30% отстапување се зголемува за 1%. 

2. Ако вкупно пренесената количина на природен 
гас во годината заедно со отстапувањето е пониска од 
70% од договорената годишна количина, корисникот 
ќе плати надоместок еднаков на износот кој би го пла-
тил за пренос на 70% од договорената годишна коли-
чина. 

3. Пресметките за порамнување на сметките за по-
малку или повеќе пренесена количина на природен гас 
во текот на годината, како и пресметките на отстапува-
њата за повеќе, односно помалку пренесени количини 
на природен гас од договорените за пренос според член 
19 став 2, ги извршува Операторот согласно Законот за 
енергетика, односно Тарифниот систем за пренос на 
природен гас. 

 
4.6 Надоместок за пречекорување на дневен  

капацитет 
 

Член 21 
1. Ако дневните количини на влезно или излезно 

место бидат помали или еднакви на 110% од договоре-
ните максимални дневни количини, корисникот нема 
да плаќа трошоци за пречекорување на капацитетот. 

2. Ако дневните количини на влезно или излезно 
место бидат поголеми од 110% од договорените макси-
мални дневни количини, корисникот од тој ден па до 
крајот на тековниот месец ќе плаќа надоместок за дне-
вен капацитет врз основа на највисоката измерена 
дневна количина. Плаќањето на овој надоместок за 
пречекорување на дневниот капaцитет не му дава пра-
во на корисникот да го зголеми капацитетот во соод-
ветниот месец. 

 
4.7 Надоместок за разлика меѓу дневната најава и 

стварната количина на влез во Системот 
 

Член 22 
Ако апсолутната вредност на разликата меѓу коли-

чината која корисникот во текот на денот ја предал на 
влезно место во Системот и прифатената дневна најава 
е поголема од 10% од измерената дневна количина на 
тоа влезно место, за разликата поголема од 10% корис-
никот ќе му плати на Операторот надоместок во износ 
од 120% од цената за пренос на природен гас за секој 
nm3 пренесен природен гас. 

 
4.8 Надоместок за разлика меѓу дневната најава и 

стварната количина на излез од Системот 
 

Член 23 
Ако апсолутната вредност на разликата меѓу коли-

чината која корисникот во текот на денот ја преземал 
на излезно место од Системот и прифатената дневна 
најава е поголема од 10% од измерената дневна коли-
чина на тоа излезно место, за разликата поголема од 
10% корисникот ќе му плати на Операторот надоме-
сток во износ од 120% од цената за пренос на природен 
гас за секој nm3 пренесен природен гас. 

 
4.9 Надоместок за урамнотежување на разликата ме-
ѓу дневните количини на влез и излез од Системот 

 
Член 24 

1. Ако апсолутната вредност на разликата меѓу ко-
личините кои корисникот во текот на денот ги предал 
на влезно место и преземал на излезно место од Систе-
мот е помала или еднаква на 5% од прифатените днев-
ни најави, корисникот не ќе сноси никакви трошоци за 
таа разлика. Наведената разлика со стварен предзнак се 
евидентира во тој ден и влегува во месечната пресме-
тка на разликите меѓу предадените и преземените ко-
личини и се порамнува меѓу Операторот и корисникот 
по продажна цена на приодниот гас. 

2. Ако апсолутната вредност на разликата меѓу ко-
личините кои корисникот во текот на денот ги предал 
на влезно место и преземал на излезно место од Систе-
мот е поголема од 5% од прифатените дневни најави, 
корисникот ќе му плати на Операторот надоместок за 
количини за кои таа разлика е поголема од 5%, во из-
нос од 120% од продажната цена на природниот гас за 
секој nm3 пренесен природен гас. 

3. Ако во текот на денот корисникот на влезно ме-
сто предал поголеми количини отколку што преземал 
на излезно место од Системот, разликата помала или 
еднаква на 5% од прифатената дневна најава на коли-
чини влегува во месечната пресметка на количините и 
се порамнува меѓу Операторот и корисникот по про-
дажна цена на приодниот гас. Количините на природен 
гас кои претставуваат разлика поголема од 5%, Опера-
торот ќе ги откупи од корисникот по цена која изнесу-
ва 90% од продажната цена на приодниот гас. 
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4. Ако во текот на денот корисникот на влезно ме-
сто предал помали количини отколку што преземал на 
излезно место од Системот, разликата помала или ед-
наква на 5% од прифатената дневна најава на количини 
влегува во месечната пресметка на количините и се по-
рамнува меѓу Операторот и корисникот по продажна 
цена на приодниот гас. Количините на природен гас 
кои претставуваат разлика поголема од 5%, корисникот 
ќе ги откупи од Операторот по цена која изнесува 
110% од продажната цена на приодниот гас. 

 
4.10 Надоместок за урамнотежување на разликата 
меѓу дневните количини на влез и излез од Систе-

мот на месечно ниво 
 

Член 25 
1. Секој месец Операторот ги собира дневните раз-

лики меѓу дневните количини предадени на влез и пре-
земени на излез од Системот кои се помали или една-
кви од 10% од прифатените дневни најави со коректен 
алгебарски знак на дневните разлики. 

2. Ако апсолутната вредност на месечната сума на 
разликите меѓу дневните количини предадени на влез и 
преземени на излез од Системот е помала или еднаква 
од 10% од договорените максимални дневни количини, 
корисникот не ќе плати никаков надоместок. 

3. Ако апсолутната вредност на месечната сума на 
разликите меѓу дневните количини предадени на влез и 
преземени на излез од Системот е поголема од 10% од 
договорените максимални дневни количини, корисникот 
ќе плати надоместок на Операторот во износ од 110% од 
продажната цена на приодниот гас за секој nm3 пренесен 
природен гас за количини поголеми од 10%. 

4. На висината на надоместоците дефинирани во 
членовите 20, 21, 22, 23, 24 и 25 од овие Мрежни пра-
вила се додава ДДВ, а висината на надоместоците се 
корегира еднаш годишно во согласност со порастот на 
цените на мало во Република Македонија за претходна-
та година. 

 
4.11 Конечен биланс 

 
Член 26 

1. На почетокот на секој месец Операторот прави 
Конечен биланс на Системот за пренесени количини на 
природен гас во текот на претходниот месец. 

2. Во Конечниот биланс на Системот од ставот 1. на 
овој член се искажуваат измерените количини на при-
роден гас на влезните места во Системот, измерените 
количини испорачани на излезние места усогласени со 
промените на притисокот во Системот (акумулација), 
како и разликите предизвикани од дозволените отста-
пувања во мерењата. Пресметката на отстапу-вањата се 
врши според методологија која ја донесува Операторот 
по претходно одобрување на Регулаторната комисија 
за енергетика. 

3. Уделот на директните потрошувачи и вршители-
те на дејноста дистрибуција на природен гас во утврде-
ните отстапу-вања произлезени од Конечниот биланс 
на Системот, Операторот го распределува пропорцио-
нално во зависност од преземе-ните количини на при-
роден гас од страна на директните потрошувачи и вр-
шителите на дејноста дистрибуција на природен гас. 

4. Врз основа на пресметката од став 3. на овој 
член, директните потрошувачи и вршителите на дејно-
ста дистри-буција на природен гас се должни секој ме-
сец да ги измират финансиските обврски кон Снабду-
вачот, кои произлегуваат од Конечниот биланс. 

5. Операторот е должен најдоцна до 10-ти во теков-
ниот месец до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија да го достави месечниот Коне-
чен биланс на Системот за претходниот месец, заедно 
со збирен преглед на месечните Конечни биланси за 
претходниот период од годината. 

 
5. НАМАЛУВАЊЕ И ПРЕКИН ВО ПРЕНОС  

НА ПРИРОДНИОТ ГАС 
 

5.1 Планирано намалување или прекин во пренос 
на природен гас 

 
Член 27 

1. Операторот може привремено да го намали или 
да го прекине преносот на природен гас од Системот 
кога Транспортерот ги извршува планираните прегле-
ди, испитувања и контролни мерења, реконструкции и 
проширувања на објектите, уредите и инсталациите од 
гасоводниот систем. 

2. Планираниот прекин Операторот може да го вр-
ши во време кога најмалку им нанесува штета на ко-
рисниците, во согласност со програмата за одржување 
на објектите, уредите и постројките и годишниот енер-
гетски биланс. 

3. За денот, часот и очекуваното траење на планира-
ниот прекин, Операторот е должен писмено да ги изве-
сти корисниците и Министерството надлежно за рабо-
тите од областа на енергетиката најмалку месец дена 
пред прекинот. 

4. Ниту Операторот ниту Транспортерот се одго-
ворни за штетите кои настанале кај корисниците пора-
ди планираните привремени прекини во преносот на 
природен гас, а за кои корисниците биле известени сог-
ласно став 3. на овој член. 

 
5.2 Намалување или прекин во преносот  

на природен гас 
 

Член 28 
1. Операторот може да ги намали количините на 

природен гас кој што треба да се пренесе за потребите 
на опре-делен корисник, ако корисникот по претходно 
известување и во рокот утврден во известувањето не ги 
отстрани следните недозволени состојби и дејствија: 

- оневозможува на службениците на Операторот 
пристап до приклучокот, мерно-регулациона станица 
или мерните уреди, 

- оневозможува правилно регистрирање на преземе-
ните количини на природен гас или ако презема гас без 
мерење, 

- не ги извршува своите обврски согласно догово-
рот за пристап и пренос на природен гас. 

2. Операторот може да го прекине преносот на при-
роден гас на определен корисник, ако корисникот по 
претходно известување и во рокот утврден во известу-
вањето не ги отстрани следните недозволени состојби 
и дејствија: 

- го преминува договорениот и со најава утврден 
дневен проток, односно ако недозволено отстапува од 
најавениот преносен капацитет и покрај опомената од 
страна на Операторот во бараниот рок не ја намали по-
трошувачката на договорената вредност, 

- на својот приклучок приклучи потрошувач без 
согласност на Операторот, или овозможи приклучува-
ње на трето лице без потребни дозволи, 
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- во случај на недостаток на природен гас, објавен 
од страна на Операторот, не ги почитува мерките пред-
видени во овие Мрежни правила и во другите прописи 
во случај на таков недостаток. 

3. Операторот може без претходно известување на 
корисникот да го намали или да го прекине преносот и 
испорака-та на природен гас на оној корисник кој дого-
ворно нема обезбедено никакви количини на природен 
гас или ако при користењето на природниот гас се слу-
чиле настани кои имаат сериозно влијание врз животот 
и безбедноста на функционирањето на Системот. 

4. За мерките преземени согласно став 1, 2 и 3 од 
овој член Операторот е должен да го извести и Снабду-
вачот. 

 
6. ФАКТУРИРАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 

 
Член 29 

1. Корисникот е должен секој месец да го плаќа на-
доместокот за услугата пренос на природен гас низ Си-
стемот вклучувајќи ДДВ, согласно месечната фактура 
доставена од страна на Операторот. 

2. Операторот е должен месечната фактура за прет-
ходниот месец да ја достави до корисникот не подоцна 
од 5-тиот ден во тековниот месец. 

3. Фактурата од став 2. на овој член корисникот е 
должен да ја плати не подоцна од 20-ти во месецот во 
кој е доставена. 

4. Фактурата која Операторот ја доставува на ко-
рисникот содржи документ во кој се наведени следните 
податоци: 

- количина на природен гас испорачана во Систе-
мот преку влезните места за пресметковниот месец, 

- количина на природен гас преземена од корисни-
ците преку излезните места за пресметковниот месец, 

- месечно отстапување и негова распределба за сите 
корисници на Системот. 

5. Во случај на очекувано каснење со плаќање на 
обврските кои произлегуваат од склучените договори 
меѓу Операторот и корисникот, договорната страна ко-
ја касни со извршување на плаќањето е должна да ја 
извести другата договорна страна најмалку два работ-
ни дена пред доспевање на наплатата. 

6. Во случај на закаснето плаќање на обврските кои 
произлегуваат од склучените договори меѓу Операто-
рот и корисникот, договорната страна која касни со из-
вршување на плаќањето е должна да плати законска за-
тезна камата за секој ден каснење. 

 
7. ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС, ВОДЕЊЕ  

И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ 
 

7.1 Опис на преносната гасоводна мрежа 
 

Член 30 
1. Преносната гасоводна мрежа се протега од вле-

зот во Република Македонија и главната мерна станица 
лоци-рана во месноста Жидилово на македонско-бугар-
ската граница, преку разводните гасоводи и главните 
примо-предавателни мерни станици и градските гасо-
водни мрежи до излезните мерно-регулациони станици 
на директните потрошувачи, вклучувајќи ги и мерно-
регулационите станици. 

2. На високопритисниот гасовод се изградени от-
премна и приемна чистачка станица, осум блок стани-
ци на магистралниот и осум блок станици на разводни-
те гасоводи, како и блок станици за интерконекција со 
гасоводните мрежи на соседните држави. 

3. Високопритисниот гасовод е проектиран за тех-
нички капацитет од 800 милиони nm3 годишно при ра-
ботен притисок од 40 bar. Максималниот притисок на 
влезот во главната мерна станица изнесува 54 bar. Ра-
ботниот притисок во градските гасоводни мрежи се 
движи од 8 bar до 12 bar, а излезниот притисок од мер-
но-регулационите станици по правило е еднаков или 
поголем од 3 bar. 

 
7.2 Влезни и излезни места 

 
Член 31 

1. Влезно и излезно место на Системот се точки ка-
де се врши квалитативно и количинско предавање на 
природ-ниот гас на корисникот. 

2. Влезно место на Системот е главната мерна ста-
ница во Жидилово. 

3. Излезни места од Системот се главните примо-
предавателни мерни станици и мерно-регулационите 
станици на директните потрошувачи. 

4. Основните технички параметри на преносниот 
гасоводен систем и локациите на влезното место и нај-
важните излезни места се дадени во Прилог 2, кој е со-
ставен дел на овие Мрежни правила. 

5. Со цел да се определи одговорноста за евентуал-
ните штети при преминување на сопственоста врз 
транспортираниот гас, примопредавателните точки на 
Системот каде природниот гас се предава на директни-
те потрошувачи се дефинираат како излезни места. 

6. За време на траење на договорот за пристап и пре-
нос на природен гас, сопственоста врз транспортираниот 
гас ни во кој случај не ќе биде пренесена врз Операто-
рот, освен ако во договорот не е поинаку наведено. 

 
7.3 Безбедно и сигурно работење на Системот 

 
Член 32 

1. Операторот и Транспортерот се должни да обез-
бедат безбедно и сигурно работење на Системот со со-
одветно планирање, изградба и одржување на гасово-
дот, на мерно-регулационите станици и другата опрема 
со грижливо управување и вршење надзор на пренос-
ната мрежа и контрола на сите зафати во заштитниот 
појас на гасоводот. 

2. За извршување на обврските од претходниот став 
корисникот е должен на Операторот и Транспортерот 
да им обезбеди пристап до гасоводот, мерно-регулаци-
оните станици и мерните уреди доколку истите се нао-
ѓаат на неговиот имот. 

 
Член 33 

1. За обезбедување на безбедно и сигурно работење 
на Системот, Транспортерот е должен плански да врши 
тековно и инвестиционо одржување. Овие работи оп-
фаќаат особено: 

- заштита на гасоводот од механички, електрични и 
хемиски влијанија, 

- превентивни прегледи, 
- поправки, адаптации и реконструкции на Систе-

мот, 
- одржување на преносниот гасоводен систем, 
- надзор врз трасите и врз активностите на трети 

лица во заштитниот појас на гасоводот, 
- сервисирање и замена на опремата. 
2. Работите од претходниот став поради кои дошло 

до привремено ограничување или прекин на преносот 
на природниот гас, Транспортерот ги извршува соглас-
но членот 27. 
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3. Во своите интерни правилници Транспортерот 
мора да предвиди мерки за безбедна работа, техноло-
шки упатства и инструкции, термин планови за провер-
ка на гасоводот и други акти кои се потребни за извр-
шување на задачите на одржу-вање, безбедно работење 
и надзор на Системот. 

4. Годишните планови за тековно одржување на Си-
стемот кои се разработени на месечно ниво се објаву-
ваат на веб страницата на Транспортерот. Секогаш ко-
га за тоа има потреба тие планови ќе се ревидираат, до-
полнуваат и иновираат. 

5. Транспортерот е должен да ги осигура објектите 
и постројките на Системот. 

 
Член 34 

1. Операторот е должен да организира диспечерска 
служба која врши постојан надзор (24 часа) врз работе-
њето и водењето на Системот. 

2. Надзорот од став 1. на овој член се врши со по-
мош на процесна, мерна, регистрациона, телеметриска 
и прог-рамска опрема со која треба да се овозможи во-
дење и управување со Системот, а особено: 

- континуиран, квалитетен и безбеден пренос на 
природниот гас,  

- евидентирање на влезните и излезни количини, 
притисоците и температурите на природниот гас во 
Системот, 

- утврдување на количините на природниот гас во 
Системот, 

- најавување на протоците и притисоците и симули-
рање на работните услови во Системот, 

- следење и детекција на истекување на природен 
гас од Системот, 

- утврдување и јавување за кризни состојби и неу-
рамнотежени работни услови, 

- надзор врз работењето на мерни и мерно-регула-
циони станици, компресорски станици и други објекти 
од кои зависи непреченото работење на Системот, 

- надзор врз преземањето и предавањето на приро-
ден гас кај големите корисници. 

 
Член 35 

1. Диспечерскиот центар на Операторот мора на со-
одветен начин да биде поврзан со диспечерските цен-
три на другите гасоводни системи со кои Системот се 
граничи. 

2. Операторот е должен да донесе интерни упатства 
за постапките за работење на диспечерскиот центар. 

 
7.4 Надзор и заштита на Системот 

 
Член 36 

1. Трасата на Системот мора да биде надземно оз-
начена со табли за означување и ознаки за надзор на 
трасата на Системот од воздух, како и со табли за пре-
дупредувања, согласно важечките технички прописи. 

2. Кај Системот со работен притисок над 12 bar, про-
мените на правецот на оската на Системот се означуваат 
со табли за означување на кои мора да бидат ознаките на 
пикетот, пречникот на гасоводната цевка и аголот на 
свртување на трасата. Овие ознаки се поставуваат на 
растојание 2 m десно од оската на гасоводната цевка 
гледано во смерот на протокот на природниот гас. 

3. Кај Системот со работен притисок од 8 bar до 12 
bar на секои 100 m од рамниот дел на Системот, како и 
на сите промени на правецот на оската на Системот, се 
поставуваат ознаки за обележување. При изградбата, 

гасоводната цевка се обележува со положување на лен-
та за означување над гасоводот и тоа на длабочина од 
0,5 m со натпис “ОПАСНО ГАСОВОД”. 

4. При вкрстувањето со патишта, водотеци, желез-
нички пруги и сл., независно од работниот притисок, на 
двете страни од објектот со кои гасоводот се вкрстува, 
се поставуваат ознаки или табли за предупредување. 

5. Заради заштита на Системот, како и заштита на 
животот и здравјето на луѓето и имотот во кругот на 
гасоводот, Транспортерот издава согласност на трети 
лица за изведување на активности во заштитниот појас 
од гасоводот и ги контролира овие активности во сог-
ласност со овие Мрежни правила, прописите за изград-
ба на објекти и Решението за приклучување. 

 
8. МЕРЕЊЕ И КВАЛИТЕТ НА ПРИРОДНИОТ ГАС 

 
8.1 Мерна опрема 

 
Член 37 

1. Мерење на природниот гас е постапка со која се 
утврдува протокот и количината на природниот гас на 
влезните места во Системот и на излезните места од 
Системот, а се извршува во мерни и мерно-регулацио-
ни станици. 

2. На влезните и излезни мерни места количината 
на протечениот природен гас се мери во нормални куб-
ни метри (nm3) при температура од 20 оС (293,15 К) и 
апсолутен притисок од 1,01325 bar. 

3. Станицата за мерење на природен гас на влез во 
Системот ја содржи најмалку следната опрема: 

- филтер за одвојување на нечистотии, прав и кон-
дензат од природниот гас, 

- мерило на проток, 
- процесен компјутер за пресметка и корекција на 

проток на нормални услови, 
- компјутерски систем за ракување, контрола, чува-

ње и пренос на податоци, 
- трансмитер за работен притисок или уред за реги-

стрирање/испишување, 
- трансмитер за работна температура или уред за 

регистрирање/испишување, 
- мерна опрема за директно споредување на изме-

рен проток, 
- опрема за одредување на густина на природниот гас, 
- опрема за одредување на составот на природен гас 

(гасхроматограф). 
4. Станицата за мерење на природен гас на излез од 

Системот ја содржи најмалку следната опрема: 
- филтер за одвојување на нечистотии, прав и кон-

дензат од природниот гас, 
- мерило на проток, 
- електронски коректор на зафатнина на природен гас, 
- уред за читање, чување и пренос на податоци, 
- трансмитер за работен притисок, 
- трансмитер за работна температура. 
5. Мерните и мерно-регулационите станици на влез 

во Системот и излез од Системот ги избира, гради и 
одржува Транспортерот, на начин и постапка согласно 
Закон. 

 
Член 38 

1. Мерењето на протокот на природниот гас на 
влезните места по правило се врши со мерна бленда 
и/или ултразвучно мерило и процесен компјутер за 
пресметка и корекција на проток на нормални услови, а 
на излезните места со турбинско мерило и коректор, 
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ултразвучно мерило и процесен компјутер за пресме-
тка и корекција на проток на нормални услови, мерило 
со ротациони клипови и коректор и мерило за масен 
проток и коректор. 

2. Мерењето на протечените количини природен 
гас се врши континуирано со мерни уреди чии каракте-
ристики мора да бидат во согласност со меѓународни 
стандарди, прописи, препораки, директиви и правилни-
ци за метролошки услови кои важат во Република Ма-
кедонија. 

3. Мерната опрема мора да биде проверена, кали-
брирана и потврдена од страна на овластено лице сог-
ласно прописите за метрологија кои важат во Републи-
ка Македонија. 

4. Редовното испитување на мерилата и коректори-
те се врши во лабораториски услови додека системите 
со мерна бленда се прегледуваат на терен во работни 
услови. 

5. Мерните уреди се ставаат во употреба само ако 
се прописно жигосани и ако поседуваат уверение за за-
верка на мерен уред, односно сертификат за верифика-
ција (уверение за исправност на мерилото). 

6. Операторот и корисникот може од оправдани при-
чини да побараат вонредно испитување на мерната опре-
ма на одредено мерно место. Испитувањето и повторна-
та калибрација ја извршува овластена и акредитирана 
лабораторија, а трошоците за вонредното испитување се 
на терет на страната која побарала испитување. 

7. Ако со вонредното испитување се утврди дека 
мерилото е неисправно, Операторот е должен да ги на-
домести трошоците за вонредното испитување и по-
вторната калибрација. 

 
8.2 Стандарди и прописи 

 
Член 39 

1. Мерењето и корекцијата на протечените количи-
ни природен гас на местата со мерна бленда се врши 
според следните стандарди: 

- ISO 5167 не постар од 1991 година, 
- AGA билтенот No.8 не постар од 1992 година, 
- AGA билтенот NX-19. 
2. Меѓународните стандарди со кои се дефинира на-

чинот и условите на мерење на протокот на природни-
от гас со ултразвучни мерила на проток се: 

- ISO/ТR 12765 од 1998 година, 
- ISO/CD 17089 од 2004 година, 
- AGA билтенот No.9 од 2007 година. 
3. Турбинските и мерилата со ротациони клипови и 

мерилата за масен проток кои се користат како примар-
ни мерни уреди на излезните места од Системот мораат 
да ги исполнуваат одредбите на следните стандарди и 
препораки: 

- ISO 9951 од 1993 година, 
- OIML R6 и OIML R32 од 1989 година, 
- AGA билтенот No.11 од 2003 година. 
4. Примарните мерни уреди од ставовите 1., 2. и 3. 

на овој член мора да го покриваат целиот опсег на ме-
рење на протокот така за да бидат задоволени следните 
граници на релативната погрешка на мерењето: 

- за вредности од Qmin до 0,2•Qmax релативната по-
грешка е во границите ± 2%, 

- за вредности од 0,2•Qmax до Qmax релативната по-
грешка е во границите ± 1%. 

5. Вкупната релативна погрешка на мерењето на 
протокот на природниот гас на целата преносна гасо-
водна мрежа во Република Македонија се пресметува 
согласно ISO Прирачник за изразување на неопределе-
носта во мерењето (ISO Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement), од 1995 година. 

 
8.3 Отчитување на количини 

 
Член 40 

1. Преземените количини природен гас на влез во 
Системот се утврдуваат како разлика на состојбата на 
брои-лото на мерната станица на влез во Системот во 8 
часот претпладне и состојбата на броилото во 8 часот 
претпладне од претходниот ден. Оваа состојба се реги-
стрира во дневен протокол за примопредавање на при-
родниот гас. 

2. Исчитување на испорачаните количини природен 
гас на излез од Системот се врши на мерен уред на из-
лезно место од Системот во присуство на Операторот, 
корисникот и директниот потрошувач по правило во 
првиот работен ден во тековниот месец за претходниот 
месец. Отчитаната состојба се регистрира во протокол 
за испорака на природен гас потпишан од Операторот, 
корисникот и директниот потрошувач. 

3. Исчитување на преземени и испорачани количи-
ни природен гас задолжително се врши и при промена 
на цената на природниот гас, промената на Законот и 
прописите донесени во склад со Законот и при евенту-
ална промена на условите на преносот. 

4. Доколку се утврди дека мерниот уред во одреден 
временски период неправилно или воопшто не ја реги-
стрирал преземената, односно испорачаната количина 
на природен гас, нерегистрираниот дел на преземената, 
односно испорачаната количина на природен гас се 
утврдува согласно одредбите на Техничката спогодба 
за испорака на природен гас од Руската Федерација во 
Македонија, односно договорот за пристап и пренос на 
природен гас. 

 
8.4 Распределба на количини 

 
Член 41 

1. Ако преземените, односно испорачаните количи-
ни на природен гас се мерат на посебни мерни уреди, 
или линии, тоа мерење се користи за утврдување на ко-
личините на природен гас кои се преземени на влезни-
те места на Системот, односно испорачани на излезни-
те места од Системот. 

2. Ако преземените, односно испорачаните количи-
ни на природен гас се мерат заедно за повеќе корисни-
ци, односно директни потрошувачи на ист мерен уред, 
или линија, тогаш преземената, односно испорачаната 
количина природен гас за секој корисник, односно ди-
ректен потрошувач се утврдува на основа најавата од 
член 14 на овие Мрежни правила, под услов да вкупно 
преземените, односно испорачани количини се еднакви 
на збирот на дневните најави на сите корисници, од-
носно директни потрошувачи. 

3. Ако се утврди разлика помеѓу измерените презе-
мени, односно испорачани количини на природен гас и 
сумата на најавите на сите корисници, односно директ-
ни потрошувачи, Операторот ќе ги распредели измере-
ните количини на корисниците, односно директни по-
трошувачи според принципот на распределба (пропор-
ционален, согласно најавите и др.) кој е договорен по-
меѓу Операторот и сите корисници, односно директни 
потрошувачи. 
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4. Ако корисниците, односно директни потрошува-
чи, не се договорат околу примена на принципот на 
распределба, тогаш Операторот ќе ги распредели коли-
чините на корисниците, односно директни потрошува-
чи по пропорционален принцип. 

 
8.5 Квалитет на природниот гас 

 
Член 42 

1. Природниот гас кој се предава во Системот и кој 
претставува смеса на јагленоводороди со најголемо 
учество на метан (CH4), мора да одговара на вредно-
стите и карактеристиките дадени во Прилог 1, кој е со-
ставен дел на овие Мрежни правила. 

2. Операторот нема да преземе количини на приро-
ден гас во Системот, доколку квалитетот на природни-
от гас не одговара на вредностите и карактеристиките 
дадени во Прилог 1 од овие Мрежни правила. 

3. Утврдувањето на квалитетот на природниот гас 
на влезните места во Системот се извршува секојднев-
но и се потврдува со сертификат за квалитет. 

4. Корисникот и Операторот може да побараат не-
зависно овластено и акредитирано правно или физичко 
лице да изврши вонредно испитување на квалитетот на 
природниот гас и утврдување на соодветност на квали-
тетот пропишан во Прилог 1. 

5. Трошоците за вонредното испитување на квали-
тетот и утврдување на соодветност на природниот гас 
со квалитетот пропишан во Прилог 1 се на терет на 
страната која побарала испитување и утврдување на 
соодветноста на природниот гас. 

6. Доколку со вонредното испитување се утврди де-
ка квалитетот на природниот гас одговара на пропиша-
ните вредности од Прилог 1, тогаш Операторот е дол-
жен да ги надомести трошоците за вонредното испиту-
вање. 

7. Доколку Операторот побарал вонредно испитува-
ње на квалитетот на природниот гас, а со испитувањето 
се утврди дека квалитетот на природниот гас не одго-
вара на пропишаните вредности од Прилог 1, тогаш ко-
рисникот кој го предава природниот гас во Системот е 
должен да ги надомести трошоците за испитување. 

8. Природниот гас во Системот не е одориран. 
 

9. РАЗВОЈ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС  
НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
9.1 Развој на Системот 

 
Член 43 

1. За развојот на Системот, Транспортерот во сора-
ботка со Операторот изработува планови врз основа на: 

- капацитетните можности на Системот за проши-
рување, приклучување и пристап, 

- националната Стратегија и Програма за развој на 
енергетиката, 

- анализа на преносот на природниот гас и управу-
вање со Системот, 

- анализа на протоци и притисоци во Системот, 
- стварната и предвидена ангажираност на Систе-

мот, 
- сигурен и безбеден пренос, 
- издадени согласности за пристап кон Системот, 
- издадени решенија за приклучување на Системот, 
- анкетирање на потенцијални корисници, и 
- други извори. 

2. За да може Транспортерот да го планира поната-
мошниот развој на преносната гасоводна мрежа, по-
стојните и идните корисници на природен гас се долж-
ни на барање на Транспортерот да ги достават сите ба-
рани податоци неопходни за планирање на понатамош-
ниот развој на Системот. 

3. Врз база на податоци добиени согласно став 2. на 
овој член, Транспортерот утврдува предлози за развој 
на Системот, потоа во соработка со Операторот врши 
економска анализа на исплатливост на предлозите и 
усвојува планови за проширување на преносната гасо-
водна мрежа кои се економски исплатливи и за кои ќе 
добие согласност од министерството надлежно за рабо-
тите во областа на енергетика. 

 
9.2 Проектирање и изградба на Системот 

 
Член 44 

1. При проектирање, изградба и пуштање во работа 
на објектите, постројките и уредите на Системот, Опе-
раторот и Транспортерот се должни да ги применуваат 
прописите и правилата за изградба, експлоатација и 
одржување на истите. 

2. При изведување на работите од став 1. на овој 
член, Операторот и Транспортерот може да се раково-
дат и со свои интерни правилници и прописи за начин 
и постапки при проектирањето, изградбата, работењето 
и одржувањето на Системот, кои мора да бидат усогла-
сени со важечките прописи и правила за изградба, 
експлоатација и одржување на гасоводни системи. 

 
10. ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС 

НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

10.1 Постапка за приклучување 
 

Член 45 
1. Транспортерот е должен на Системот да го прик-

лучи секој корисник, односно директен потрошувач во 
согласност со одредбите на Законот за енергетика и 
овие Мрежни правила ако тоа го дозволува капаците-
тот на гасоводот, под услови и на начин како што е 
определено со договорот за приклучување. 

2. Постапката за приклучување, техничките услови 
за приклучување, како и условите за користење на Си-
стемот се објавуваат на веб страната на Транспортерот. 

 
10.2 Приклучување на влез во Системот 

 
Член 46 

1. На влез во Системот може да се приклучат енер-
гетски субјекти за складирање на природен гас или 
други енергетски субјекти за транспорт на природен 
гас. 

2. За приклучување на Системот енергетскиот суб-
јект мора да упати барање до Транспортерот за издава-
ње одобрување за приклучување на влез во преносната 
гасоводна мрежа. Во барањето следните параметри мо-
ра да бидат во склад со овие Мрежни правила: 

- минималниот притисок на природниот гас на влез-
но место е 40 bar, а максималниот 54 bar, 

- составот на природниот гас мора да биде согласно 
член 42 од овие Мрежни правила, 

- мерната опрема мора да биде согласно членовите 
37, 38 и 39 од овие Мрежни правила, 
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- податоци за испорака на природен гас согласно 
член 47 став 2. од овие Мрежни правила. 

3. Транспортерот во рок од 30 дена од денот на под-
несувањето на барањето за приклучување, а во соглас-
ност со Операторот, писмено ќе го извести подносите-
лот на барањето со издавање на соодветно решение. 

4. Трошоците за приклучување паѓаат на сметка на 
енергетскиот субјект кој се приклучува на Системот. 

5. Прво пуштање на природен гас на влез во пре-
носната гасоводна мрежа се изведува доколку приклу-
чокот на Системот е во склад со согласноста за приклу-
чување на влез и ако подносителот на барањето потпи-
шал договор со Операторот за пристап на Системот за 
тоа влезно место. 

 
10.3 Приклучување на излез од Системот 

 
Член 47 

1. Приклучување на излез од Системот се врши врз 
основа на Решение, кое во склад со Законот го издава 
Транспортерот, а во согласност со Операторот. 

2. Потенцијалниот корисник должен е да достави 
барање за приклучување кое ги содржи податоците за: 

- подносителот на барањето (назив, адреса на седи-
ште, лице за контакт, телефон, e-mail), 

- објектот на корисникот за чие приклучување се 
бара одобрување (адреса, локација, вид и намена), 

- работен притисок на природниот гас кој е потре-
бен на објектот, 

- минимална, максимална и просечна часовна, макси-
мална и просечна дневна потрошувачка и вкупна годиш-
на потрошувачка со очекувана месечна динамика, 

- технички карактеристики на објектот и намена на 
природниот гас, 

- можност за замена на природниот гас со друг 
енергент и време потребно за премин на алтернативно 
гориво и обратно, 

- одобрение за градба, односно за користење на об-
јектот, 

- датумот на предвидениот почеток на користење на 
приклучокот. 

3. Транспортерот во согласност со Операторот е 
должен да одлучи за барањето во рок од 30 дена од де-
нот на прием на писменото барање на подносителот. 

4. Решението со кое се одобрува приклучување на 
објектот на Системот, покрај деловите утврдени со за-
кон, содржи и податоци за намената на објектот, одобре-
ниот капацитет и работниот притисок на приклучното 
место, минималниот и максималниот часов проток, 
начинот на мерење, местото, начинот и техничките ус-
лови за приклучување и рокот на важење на решението. 

5. Против негативното решение на Транспортерот, 
може да се поднесе жалба до Регулаторната комисија 
за енергетика во рок од 15 дена од доставата на истото. 
Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика по 
жалбата е конечна и против неа може да се покрене 
управен спор. 

6. Решението се издава со рок на важење кој одго-
вара на рокот на изградба на објектот на подноситлот 
на барањето, но не повеќе од две години од денот на 
донесување на истото. Важечкото решение е услов за 
склучување на договор за приклучување. 

7. На барање на подносителот на барањето рокот на 
важење на решението може да се продолжи. 

8. Решението се доставува до подносителот на бара-
њето, Операторот, трговецот и/или снабдувачот. 

10.4 Договори за приклучување и испорака  
на природен гас 

 
Член 48 

1. Транспортерот и подносителот на барањето за 
приклучување врз основа на правосилното решение 
склучуваат договор за приклучување и тоа пред отпоч-
нување на проектирање на приклучен гасовод, мерно-
регулациона станица и другите објекти потребни за 
приклучување на Системот. Со договорот се уредуваат 
меѓусебните права и обврски меѓу Транспортерот и 
подносителот на барањето за приклучување, а особено: 

- обем на работи кои треба да се извршат за приклу-
чување на Системот, 

- надоместок на трошоци за приклучување кој го 
сноси подносителот на барањето, 

- сопственост врз приклучокот, 
- рок за изведба, 
- обезбедување на локација, 
- начин и технички услови за приклучување, 
- минимален и максимален часов проток и динами-

ка на потрошувачка, 
- работен притисок на приклучното место со дозво-

лени отстапувања, 
- начин на мерење, 
- висина и плаќање на несразмерно големи трошоци 

за приклучување, 
- банкарска гаранција која треба да ја обезбеди под-

носителот на барањето за приклучување, 
- договорни обврски во случај на кршење на одред-

бите од договорот. 
2. Документи кои подносителот на барањето е дол-

жен да ги достави на Операторот пред извршување на 
физичкото приклучување на својот гасовод на Систе-
мот како минимум опфаќаат: 

- изјава со која се потврдува дека сите работи неоп-
ходни за приклучување со Системот се завршени, а ус-
ловите пропишани со решението се исполнети, 

- записник за извршен технички преглед без забеле-
шки со сите прилози кои докажуваат успешно изврше-
на хидраулична проба на приклучниот гасовод, 

- план и постапка за приклучување, постапка за за-
варување и список на други потребни работи за тоа, 

- потврда за техничка квалификуваност и компе-
тентност на изведувачот на работите. 

3. По завршување на обврските од договорот за 
приклучување од став 1. на овој член, а пред полнење 
со природен гас, Операторот ќе го извести трговецот, 
односно снабдувачот дека договор за испорака на при-
роден гас со подносителот на барањето за приклучува-
ње може да се потпише. Покрај обезбедување на соод-
ветна испорака на природен гас, подносителот на бара-
њето за приклучување мора да добие и употребна доз-
вола за сите постројки кои се приклучуваат на Систе-
мот вклучувајќи ги и соодветните градежни објекти, и 
истите да ги достави до Транспортерот. 

 
10.5 Критериуми за одредување на надоместок  

за приклучување 
 

Член 49 
1. Транспортерот изготвува методологија за прес-

метка на трошоците за приклучување во која ги утвр-
дува нормативите за одредување на трошоците за 
приклучување и единечните трошоци за одредување на 
делот на трошоците на Системот. 
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2. Критериумите за одредување на трошоците за 
приклучување на Системот применети во методологи-
јата од став 1. на овој член се: вид на одо-
брен/договорен капацитет, место на приклучок, вид на 
опрема, уреди и материјали неопходни за вградување, 
вид и обем на монтажни и други работи кои се неоп-
ходни да се изведат при приклучувањето и создавање 
на други услови за приклучување. 

3. Трошоците на приклучокот опфаќаат: 
- изработка на инвестиционо техничка документа-

ција и пропишани согласности и одобрувања, 
- решавање на имотно-правни односи врзани за 

приклучокот, 
- набавка на опрема, уреди и материјали, 
- градежни, монтажни и други работи за реализаци-

ја на приклучокот заедно со трошоците за работна ра-
ка, употребата на специјални алати, машини, возила и 
др., 

- испитување и пуштање во погон, 
- стручни, оперативни и административни работи 

неопходни за извршување на приклучувањето, 
- дел од трошоците на Системот како предуслов за 

извршување на приклучувањето. 
4. Дел од трошоците кои доведуваат до несразмер-

ност, а се во согласност со член 48 став 1. од овие 
Мрежни правила, ги плаќа подносителот на барањето. 

5. Методологијата од став 1. на овој член ја одобру-
ва Регулаторната комисија за енергетика. 

 
10.6 Полнење со природен гас 

 
Член 50 

1. Барање за пуштање на природен гас, директниот 
потрошувач е должен да поднесе во писмена форма на 
Транспортерот во рок од 3 дена од денот на потпишу-
вање на договорот за продажба на природниот гас. 

2. Транспортерот ќе пушти природен гас на директ-
ниот потрошувач доколку: 

- приклучокот на Системот, приклучниот гасовод и 
мерно-регулационата станица се изградени согласно 
законот, техничките прописи и стандарди, како и усло-
вите од решението, 

- објектите на директниот потрошувач се изградени 
согласно законот, техничките прописи и стандарди, од-
носно ако имаат дозвола за работа, 

- директниот потрошувач склучил договор за купу-
вање на природен гас. 

3. Полнењето со природен гас на гасоводот на ди-
ректниот потрошувач е последна фаза на приклучува-
њето. Полнењето се извршува кога се исполнети усло-
вите од овие Мрежни правила. 

4. Директниот потрошувач пред полнењето со при-
роден гас доставува на Транспортерот докази за сигур-
ност и функционалност на постројките на својот гасо-
вод и стручната оспособеност на персоналот за управу-
вање со истите. 

5. Транспортерот е должен да ја наполни гасоводна-
та мрежа до првиот запорен орган на гасоводот на ди-
ректниот потрошувач. Понатамошното полнење на га-
соводот на директниот потрошувач го изведува самиот 
тој со својот стручен персонал. 

 
Член 51 

1. Ако по првото пуштање во работа на излезното 
место се утврди дека стварниот проток во nm3/h е над-
вор од опсегот на инсталираната мерна опрема која е 

поставена на основа барањето на директниот потрошу-
вач, Операторот ќе изврши неопходна замена на истата 
и ако е потребно ќе изврши и реконструкција на мерна-
та линија доколку е тоа можно, за да стварниот проток 
биде во опсег на инсталираната мерна опрема. 

2. Трошоците за реконструкција на мерната линија 
и замената на мерната опрема од став 1. на овој член се 
на товар на директниот потрошувач кој доставил неа-
декватни податоци за опсегот на протокот. 

 
11. РАБОТА ВО СЛУЧАЈ НА ЗАГРОЗЕНОСТ  
НА СИСТЕМОТ И ВО СЛУЧАЈ НА КРИЗНА  

СОСТОЈБА 
 

11.1 Мерки во случај на загрозеност на Системот 
 

Член 52 
1. Операторот е должен да донесе упатства за над-

лежностите и постапките за известување и преземање 
на мерки во случај на загрозеност на Системот. 

2. Транспортерот е должен без одлагање да ги от-
страни сите оштетувања и дефекти на Системот и за 
тоа веднаш да го извести Операторот. 

3. Инфорамациите за пречки во работење, оштету-
вања или дефекти на Системот, како и за ненадејни на-
стани кои влијаат врз работата на дел или на целата га-
соводна мрежа, диспечерскиот центар мора веднаш да 
им ги проследи на службата за брза интервенција. 

4. Диспечерскиот центар со помош на дежурните 
екипи веднаш ги презема сите можни зафати на Систе-
мот за спречување на материјална штета и повреди на 
луѓето. 

5. Транспортерот мора да има постојано подготвени 
стручни оперативни екипи, способни да ги отстранат 
оштетувањата и пречките на Системот и да ги извршат 
потребните поправки за да се воспостави стабилно ра-
ботење на Системот во најкус можен рок. 

6. Доколку Операторот и Транспортерот постапуваат 
во склад со претходните ставови на овој член, не сносат 
материјална одговорност заради евентуално ограничува-
ње или прекин на пренос на природниот гас. 

 
11.2 Кризна состојба 

 
Член 53 

1. Кризна состојба на Системот е секој настан или 
појава, заради која е попречено урамнотеженото рабо-
тење на дел или на целиот Систем, или е прекинат пре-
носот односно снабдувањето со природен гас. Во слу-
чај на кризна состојба на Системот, Операторот и 
Транспортерот имаат право и обврска веднаш да ги из-
вршат сите технички зафати со кои се спречува шире-
ње на неурамнотеженото работење на дел или на цели-
от Систем и со тоа да овозможат непречен пренос на 
природен гас. 

2. При извршувањето на можните технички зафати 
за воспоставување на непречено и урамнотежено рабо-
тење на Системот, Операторот може да го ограничи 
преносот на договорените количини, или пак целосно 
да го прекине преносот според следниот редослед на 
потрошувачите на природен гас и тоа: 

- потрошувачи кои го користат природниот гас како 
енергетски извор за производство на врела вода за си-
стемите за греење и кои располагаат со друг вид гори-
во кое го надоместува природниот гас, 
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- потрошувачи кои произведуваат технолошка па-
реа користејќи го природниот гас како посигурен и 
еколошки чист енергент, 

- потрошувачи кои користат природeн гас во техно-
лошки постапки кои овозможуваат поголем коефици-
ент на искористеност и квалитет на производството, 

- потрошувачи кои природниот гас го користат како 
суровина во технолошки постапки каде прекинот во 
пренос на природниот гас предизвикува прекин во про-
изводството, 

- потрошувачи кај кои од технолошки причини не е 
можно користење на друг вид гориво и прекинот во 
снабдување со природен гас би предизвикал голема 
штета на неговата опрема и уреди, 

- потрошувачи кои го користат природниот гас како 
енергетски извор за производство на пареа или врела 
вода за греење и кои немаат технолошка можност за 
користење друг вид гориво, 

- потрошувачи кои го користат природниот гас за 
сопствени потреби во домаќинството. 

3. За појава на кризна состојба, Операторот е дол-
жен веднаш да ги извести засегнатите корисници на 
Системот. 

 
11.3 Виша сила 

 
Член 54 

1. Како виша сила се третира секој настан или поја-
ва која е надвор од надзорот на Операторот и Транс-
портерот и која е невозможно да се предвиди, избегне 
или одстрани, како што се на пример поплави, ерозија 
на земјиште, земјотреси, делување на државни органи, 
оштетувања на телефонските водови и оштетување на 
поврзаните системи за пренос, испад на електрична 
мрежа на подрачјето на користење на природен гас и 
замрзнување или формирање на хидрати во гасоводот. 

2. Кога Операторот и Транспортерот делумно или 
во целост не ги исполнуваат договорните обврски зара-
ди делување на виша сила, за време на нејзиното трае-
ње немаат никаква одговорност кон корисниците. 

 
Член 55 

1. Во случај на неисправност на Системот која на-
станува како последица на виша сила за обезбедување 
на непречено и сигурно работење на гасоводот, Опера-
торот и Транспортерот мораат сите неопходни работи 
да ги извршат во најкраток можен рок. 

2. При извршување на вонредни и непредвидени ра-
боти за отстранување на пречки или дефекти од став 1. 
на овој член, со намера за осигурување на непречено и 
сигурно делување на Системот, Операторот не сноси 
трошоци и пред корисниците не е одговорен за евенту-
ално настанатата штета како последица на ограничува-
њето или прекинот во преносот на природниот гас. 

3. Трети лица, кои предизвикуваат пречки или де-
фекти на преносната гасоводна мрежа ги сносат трошо-
ците пот-ребни за покривање на овие вонредни и не-
предвидени работи од овој член и одговараат за евен-
туално настанатата штета. 

 
12. ДОВЕРЛИВОСТ 

 
Член 56 

1. Операторот е должен да обезбеди доверливост на 
информациите кои се однесуваат на заклучените дого-
вори за пристап и пренос на природен гас, да ги чува 

како деловна тајна комерцијалните и деловни податоци 
поврзани со заклучување и исполнување на овие дого-
вори, како и на информациите кои се однесуваат на ус-
лугите кои ги обезбедува, сé додека овие доверливи по-
датоци не се објават од некој друг, но не од страна на 
Операторот. 

2. Операторот е особено должен јавно да не објаву-
ва доверливи податоци освен ако една од договорните 
страни не е овластена тоа да го стори на основа прет-
ходно писмено одобрување. 

3. Обврската за доверливост согласно претходните 
ставови од овој член нема да се применува на оние об-
врски на Операторот кои произлегуваат од општите об-
врзувачки прописи. 

 
13. КОМУНИЦИРАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
13.1 Комуникација со корисници и  

други оператори 
 

Член 57 
1. Корисникот и Операторот мораат взаемно да се 

известуваат за сите работи и околности кои се однесу-
ваат на преносот на природен гас. 

2. Известувањето од став 1. на овој член кое се од-
несува на договорот за пренос, ќе се прави по еле-
ктронска пошта или некој друг претходно договорен 
начин на комуникација по писмен пат кој е на распола-
гање на двете страни и кој е прикладен за пренос на та-
квата информација. 

3. Диспечерскиот центар на Операторот мора да 
има постојана врска со операторите на соседните пре-
носни мрежи. При управувањето и водењето на Систе-
мот, Операторот е должен да ги почитува одредбите од 
договорите кои важат за преносните мрежи, странските 
испорачатели, транспортерите и операторите на систе-
мите преку кои се врши транзит на природен гас. 

 
13.2 Известувања 

 
Член 58 

1. Операторот и Tранспортерот се должни на своја-
та веб страна да ги објавуваат сите неопходни подато-
ци за Системот кои ќе служат како информација на ко-
рисниците. Следните информации треба постојано да 
се објавуваат и иновираат: 

- опис на Системот, 
- технички карактеристики на Системот. 
2. Операторот е должен преку својата веб страница 

постојано да дава информации за: 
- видови на услуги кои ги извршува, 
- видови на договори и видови на капацитети кои 

стојат на располагање на корисниците, 
- постапки кои се применуваат при користење на 

Системот со дефиниции на најважните термини, 
- принципи за распределба на капацитетите во нор-

мални работни услови на Системот и во случај на дого-
ворно преоптоварување на Системот, 

- правила за пристап кон Системот и приклучување 
на Системот, 

- предложени и актуелни промени на условите за 
обезбедување на услуги. 
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3. Операторот и Tранспортерот се должни најмалку 
два пати во годината преку својата веб страна да ја об-
јавуваат состојбата со Системот и расположливоста на 
преносниот капацитет на Системот. За влезните и из-
лезни места од Системот Операторот е должен да обја-
вува дали има или нема расположлив преносен капаци-
тет. 

4. Најмалку еднаш годишно Транспортерот е дол-
жен на својата веб страна да го објави планот за редов-
но одржување и планот за планираните прегледи, испи-
тувања, реконструкции или проширувања на Системот, 
кои би можеле да влијаат на договорот за пренос на 
природен гас.  

5. Навременото и недискриминаторно објавување 
на сите промени во врска со преносот на природен гас, 
за ограничувањето на капацитетите и ризиците на пре-
носот, евентуалните промени на планираните периоди 
за одржување, вклучувајќи го и известувањето за неп-
ланираните ограничувања и прекини е обврска на Опе-
раторот, штом истите информации станат достапни за 
него. 

6. Покрај објавување на веб страната на Операторот 
и/или Транспортерот, информациите од став 5. на овој 
член мора да се изведуваат и телефонски, а ќе бидат 
пропратени со писмени белешки. 

 
14. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА МРЕЖНИТЕ 

ПРАВИЛА 
 

Член 59 
1. Измени и дополнувања на Мрежните правила мо-

же да предложат Операторот, Транспортерот и корис-
никот на Системот. 

2. Кога предлогот за измена и дополнување на 
Мрежните правила е поднесен од Транспортерот, од-
носно корисникот, предлогот треба: 

- да биде доставен до Операторот во писмена форма, 
- да содржи податоци за подносителот на предлогот 

(назив, адреса на седиште, лице за контакт, телефон, e-
mail), 

- да ја наведе одредбата, односно одредбите од 
Мрежните правила, чие што изменување, односно до-
полнување се предлага, 

- да содржи детално образложение на предлогот и 
целта која ќе се постигне со измената и дополнувањето. 

3. Во тек на 10 работни денови од приемот на пред-
логот, Операторот утврдува дали предлогот одговара 
на барањата на став 2. од овој член и доколку утврди 
дека предлогот е во согласност со став 2. од овој член, 
тогаш го објавува на својата веб страница за временски 
период од десет дена, со цел да се овозможи заинтере-
сираните лица да дадат свои коментари, на начинот 
определен во објавата. 

4. Доколку Операторот утврди дека предлогот не 
одговара на барањата од став 2. на овој член, Операто-
рот писмено го известува предлагачот за недостатоци-
те на предлогот, начинот на нивното надминување и 
рокот во кој треба да се достави уредниот предлог. 

5. Операторот ќе побара мислење од Транспортерот 
ако предлогот е доставен од корисник на Системот. 

6. Елементите кои Операторот ги анализира при 
проценката на предлозите за измена и дополнување на 
Мрежните правила се: 

- усогласеност на предлогот со соодветните закон-
ски одредби, 

- придонес за подобрување на измените и дополну-
вањата на Мрежните правила, 

- влијание на бараната измена врз оперативноста на 
Системот, како и неопходно време и потребни средства 
за примена на измената, 

- мислењата и предлозите доставени од заинтериси-
раните лица и Транспортерот согласно став 3. и став 5. 
на овој член. 

7. Ако Операторот утврди дека предлогот не е во 
согласност со соодветните законски одредби, ќе донесе 
Одлука за одбивање на предлогот. 

8. Ако Операторот утврди дека предлогот е во сог-
ласност со закон и придонесува за подобрување на 
Мрежните правила или за сигурноста, безбедноста и 
континуираното работење во снабдувањето на систе-
мот, Операторот ќе донесе одлука за прифаќање на 
предлогот и во рок од десет дена, по истекот на објава-
та од став 3. на овој член, ќе организира јавна расправа 
на која што задолжително ќе ги покани Транспортерот, 
корисниците на Системот, Министерството надлежно 
за работите од областа на енергетиката и Регулаторна-
та комисија за енергетика. Предмет на јавната расправа 
ќе биде предлог ставот на Операторот по поднесениот 
предлог. 

9. Операторот е должен во рок од десет дена по 
одржувањето на јавната расправа да донесе одлука по 
предлогот. 

10. Операторот е овластен да ги дополни и промени 
Мрежните правила секогаш кога тие измени го одразу-
ваат практичното искуство во работењето и одржува-
њето на Системот, комерцијалната пракса вообичаена 
во гасната индустрија или промената на технологијата 
која се користи при пренос на природниот гас.  

11. Одлуката за измените и дополнувањата на 
Мрежните правила донесена согласно став 10. на овој 
член, се доставува на одобрување до Регулаторната ко-
мисија за енергетика согласно член 86 од Законот за 
енергетика. 

 
15. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 60 

1. Операторот е должен да ја изготви и да ја доста-
ви на одобрување до Регулаторната комисија за енерге-
тика Методологијата од член 26 став 2. во рок од 60 де-
на од денот на влегување во сила на овие Мрежни пра-
вила. 

2. Транспортерот е должен да ја изготви и да ја до-
стави на одобрување до Регулаторната комисија за 
енергетика Методологијата од член 49 во рок од 60 де-
на од денот на влегување во сила на овие Мрежни пра-
вила. 

 
Член 61 

1. Членовите 21, 22, 23, 24 и 25 од овие Мрежни 
правила ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 
2011 година. 

2. Со влегување во сила на овие Мрежни правила 
престануваат да важат членовите 4, 5, 6, 7, 8 од Одлу-
ката за утврдување на општи услови за испорака на 
природен гас („Службен весник на РМ” бр. 47/97). 

 
Член 62 

Овие Мрежни правила влегуваат во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 



Стр. 34 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 април 2009 
 



3 април 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 45 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 април 2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 

45 


