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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2512. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5.5.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ 
ВЕСТ БАЛКАН СТОНЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО СКОП-
ЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПИТРАН“ С. ДВОРЦИ,  

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – мине-
рална вода на локалитетот „Питран“ с.Дворци, општи-
на Пласница на Друштвото за производство, промет и 
услуги ВЕСТ БАЛКАН СТОНЕ увоз-извоз ДОО 
Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија за детални геолошки ис-
тражувања на минерални суровини бр. 42-7569/1 од 
30.9.2014 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 146/14). 

2. Друштвото за производство, промет и услуги 
ВЕСТ БАЛКАН СТОНЕ увоз-извоз ДОО Скопје дос-
тави понуда со број 00000103 на 10.3.2015 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, промет и услуги ВЕСТ БАЛКАН 
СТОНЕ увоз-извоз ДОО Скопје ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, промет и услуги 
ВЕСТ БАЛКАН СТОНЕ увоз-извоз ДОО Скопје се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – минерална вода на локалитетот 
“Питран“ с. Дворци, општина Пласница, со површина 
на простор на концесија за детални геолошки истражу-
вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7507753 4591489 
2 7507821 4591400 
3 7507642 4591314 
4 7507616 4591356 

 
5. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,015496 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 77.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-3582/1 Претседател на Владата 

5 мај 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2513. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.5.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ГЛИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО И ИНЖЕНЕРИНГ ТОТАЛ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„РАКОВЕЦ“, ОПШТИНА ЧАШКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – глина 
на локалитетот „Раковец“, општина Чашка на Друш-
твото за градежништво и инженеринг ТОТАЛ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр. 42-7569/1 од 30.9.2014 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 146/14). 

2. Друштвото за градежништво и инженеринг ТО-
ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица достави пону-
да со број 00000105 на 14.03.2015 година. 

3. Друштвото за градежништво и инженеринг ТО-
ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица ги исполни ус-
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво и инженеринг 
ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица се доделу-
ва концесија за детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина – глина на локалитетот „Раковец“, 
општина Чашка, со површина на простор на концесија 
за детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 

Точка Координата Y Координата X 
1 7556776 4613000 
2 7556067 4613790 
3 7556700 4614245 
4 7557278 4614242 
5 7557298 4613551 

 
5. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,953780 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 
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7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 85.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-3582/2 Претседател на Владата 

5 мај 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2514. 

Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14 и 
33/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 5.5.2015 година донесе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА ТРИ КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  

  
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за  детални геолошки истражува-
ња на минералната суровина на локалитет “ Селце-Дра-
гоево“ општина Штип за минерална суровина – дија-
баз, објавен со Јавниот повик за доделување на три 
концесии за детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/15). 

2. Постапката за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука нема 
ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за 
доставување на понуди.  

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

 
Бр. 42-3582/3 Претседател на Владата 

5 мај 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2515. 

Врз основа на член 17-а  од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07, 
35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и 52/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 5.5.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА  

НЕДВИЖНИ  СТВАРИ НА ОПШТИНА  
ПРОБИШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Пробиштип се пренесу-
ваат во  сопственост без надомест недвижни ствари кои 
се наоѓаат на КП бр. 1489, КО Пробиштип, евидентира-
ни во Имотен лист бр. 2541, сопственост на Република 
Македонија и тоа:  

- зграда 1, влез 1, кат приземје, намена на зграда де-
ловен простор со внатрешна површина од 294 м2;  

- зграда 2, влез 1, кат приземје, намена на зграда по-
мошен простор со внатрешна површина од 10 м2;  

- зграда 3, влез 1, кат приземје, намена на зграда де-
ловен простор со внатрешна површина од 6 м2 и  

- зграда 4 влез 1 кат приземје, намена на зграда по-
мошен простор со внатрешна површина од 134 м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-3712/2 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2516. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.5.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ С. ЛАЖАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – подземна вода на ло-
калитетот с. Лажани, општина Долнени, бр. 24-5687/1 
од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од стра-
на на концедентот, заради неплаќање на концесискиот 
надоместок.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – подземна во-
да за пиење (флаширање) на ПТД ,,АЛ” ДООЕЛ При-
леп на локалитетот во атарот на с.Лажани општина 
Долнени, бр. 19-2929/1 од 19.6.2006 година (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 76/06). 

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

 
Бр. 42-3846/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2517. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.5.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И 

ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЈО-ГО ТРАН-

СПОРТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКА-

ЛИТЕТОТ „С.ПАЛИКУРА“, ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 

1. На Друштвото за транспорт производство тргови-

ја и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз - извоз Ка-

вадарци се доделува концесија за експлоатација на ми-

нерална суровина – песок и чакал на локалитетот 

„с.Паликура“, општина Неготино, со површина на 

простор на концесија за експлоатација дефиниран со 

точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 

дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 

тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7583640 4602546 

Т-2 7583548 4602454 

Т-3 7583637 4602474 

Т-4 7583690 4602461 

Т-5 7583777 4602506 

Т-6 7583875 4602525 

Т-7 7583880 4602525 

Т-8 7583954 4602544 

Т-9 7584125 4602589 

Т-10 7584113 4602657 

Т-11 7583951 4602628 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.042412 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

 

Бр. 42-3939/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2518. 

Врз основа на член 169 став 1 алинеја 2 од Законот 

за јавните набавки („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 

185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014 

и 180/2014), а во врска со член 15 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/2012, 144/2014 и 

33/2015), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 5.5.2015 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 

НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПО-

СТОЕЧКИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР 

– ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за изградба на нов објект на местото на 

постоечкиот Македонски народен театар – Центар во 

Скопје, објавена со Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на договор за воспоставување на 

јавно приватно партнерство за изградба на нов објект 

на местото на постоечкиот Македонски народен театар 

– Центар во Скопје („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 143/2014). 

 

Член 2 

Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за изградба на 

нов објект на местото на постоечкиот Македонски на-

роден театар - Центар во Скопје, се поништува соглас-

но член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните на-

бавки, од причина што не е поднесена ниту една по-

нуда. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на договор за воспоставување на 

јавно приватно партнерство за изградба на нов објект 

на местото на постоечкиот Македонски народен театар 

– Центар во Скопје („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 143/2014 ). 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-4054/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.5.2015 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МОКРИЕВО СО РАЗРАБОТКА 
НА БЛОК 1, БЛОК 5 И БЛОК 7 ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КО-
МЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ И Е-ИН-
ФРАСТРУКТУРА, КО МОКРИЕВО-ВОН Г.Р., КО МОКРИЕВО И КО БАЈКОВО ОПШТИНА НОВО СЕЛО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на Урбанистички план за село Мокриево со разработка на Блок 1, Блок 5 и Блок 7 за изградба на објекти со на-
мена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и 
сервиси, Д-зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори и Е-инфраструктура, КО Мокриево-вон г.р., 
КО Мокриево и КО Бајково, општина Ново Село.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 356627м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

2519. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
      

  Заменик на претседателот 
Бр. 42-4075/1  на Владата на Република 

5 мај 2015 година  Македонија, 
Скопје  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2520. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014, 180/2014 и 52/2015), Владата на  Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5.5.2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен 
дом Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на ЈЗУ Здравствен дом Скопје,  со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4077/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2521. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.5.2015 година, донесе    

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КА-
НАЛИЗАЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИС-
КА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУГА КО МИСЛЕШЕВО  

ВОН Г.Р. ОПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на атмос-
ферска канализација за технолошко индустриска раз-
војна зона Струга КО Мислешево вон г.р., општина 
Струга. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 633м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-4078/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2522. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014, 180/2014 и 52/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5.5.2015  
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за одбрана му престанува користењето на 
недвижните ствари-објекти од караулата Хума, евиден-
тирани во Имотен лист бр. 50342, КО Хума, сопстве-
ност на Република Македонија и тоа: 

- објект бр. 1 на КП 1315, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 91м2, 

- објект бр. 1 на КП 1315, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 44м2, 

- објект бр. 2 на КП 1315, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 37м2, 

- објект бр. 2 на КП 1315, влез 2, кат ПР, со внат-
решна површина од 24м2, 

- објект бр. 2 на КП 1315, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 3 м2, 
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- објект бр. 2 на КП 1315, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 12м2, 

- објект бр. 3 на КП 1315, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 16м2, 

- објект бр. 4 на КП 1315, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 1м2, 

- објект бр. 1 на КП 1319, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 44м2 и 

- објект бр. 2 на КП 1319, влез 1, кат ПР, со внат-
решна површина од 12м2. 

 
Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4314/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2523. 
Врз основа на член 83, став 2, алинеја 1 од Законот 

за јавните набавки („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 
148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5.5.2015 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНО ПРИ-
ВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОД-
РЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВ-
НИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕГИОН 2 

 
Член 1 

Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-
вање на договор за јавно приватно партнерство за фи-
нансирање, проектирање, изградба, управување, од-
ржување и развивање на дистрибутивниот систем на 
природен гас во Регион 2, објавена со Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство за финансирање, проекти-
рање, изградба, управување, одржување и развивање на 
дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 
163/14). 

 
Член 2 

Постапката за доделување  на  договорот  за  јавно 
приватно партнерство за финансирање, проектирање, 
изградба, управување, одржување и развивање на дис-
трибутивниот систем на природен гас во Регион 2, се 
поништува согласно член 83, став 2, алинеја 1 од Зако-
нот за јавните набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 
15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), бидејќи 
бројот на кандидати кои ги исполниле критериумите за 
утврдување на способност е помал од минималниот 
број наведен во огласот за доделување на договорот за 
јавно приватно партнерство за финансирање, проекти-
рање, изградба, управување, одржување и развивање на 
дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на договор за јавно приватно пар-
тнерство за финансирање, проектирање, изградба, уп-

равување, одржување и развивање на дистрибутивниот 
систем на природен гас во Регион 2 („Службен  весник 
на Република Македонија бр. 163/2014). 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави  во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4431/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2524. 
Врз основа на член 83, став 2, алинеја 1 од Законот 

за јавните набавки („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 
148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 5.5.2015 
година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНО ПРИ-
ВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОД-
РЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВ-
НИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕГИОН 3 

 
Член 1 

Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-
вање на договор за јавно приватно партнерство за фи-
нансирање, проектирање, изградба, управување, од-
ржување и развивање на дистрибутивниот систем на 
природен гас во Регион 3, објавена со Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство за финансирање, проекти-
рање, изградба, управување, одржување и развивање на 
дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 
163/14). 

 
Член 2 

Постапката за доделување  на  договорот  за  јавно 
приватно партнерство за финансирање, проектирање, 
изградба, управување, одржување и развивање на дис-
трибутивниот систем на природен гас во Регион 3, се 
поништува согласно член 83, став 2, алинеја 1 од Зако-
нот за јавните набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 
15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), бидејќи 
бројот на кандидати кои ги исполниле критериумите за 
утврдување на способност е помал од минималниот 
број наведен во огласот за доделување на договорот за 
јавно приватно партнерство за финансирање, проекти-
рање, изградба, управување, одржување и развивање на 
дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на договор за јавно приватно пар-
тнерство за финансирање, проектирање, изградба, уп-
равување, одржување и развивање на дистрибутивниот 
систем на природен гас во Регион 3 („Службен  весник 
на Република Македонија бр. 163/14). 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави  во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4432/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2525. 
Врз основа на член 9-a, став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.5.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-
та и нафтени деривати, без надомест, се отстапуваат 
700.000 литри дизел гориво Еуродизел БС, на Минис-
терството за животна средина и просторно планирање 
за чистење на речните корита во Република Македони-
ја во 2015 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати паѓаат на товар на Министерство-
то за транспорт и врски. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 42-4525/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2526. 
Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 
81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 5 мај 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

НА ДЕПОЗИТИ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Фондот за осигурување на депозити, поради истек на 
мандатот, се разрешуваат: 

- Наташа Андреева 
- Ивана Билбиловска и 
- Антонио Аргир. 
2. За членови на Управниот одбор на Фондот за 

осигурување на депозити се именуваат: 
- Нора Манoва-Трајковска 
- Ивана Билбиловска и 
- Кирил Јовановски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-4905/1 Претседател на Владата 

5 мај 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2527. 
Врз основа на член 26 став 7 од Законот за Царин-

ската управа (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 
48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33 /15 и 
61/15), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА, ОЗНАКИ НА ЧИНОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ И  

КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува службената об-

лека, ознаките на чиновите и начинот на нејзиното до-

делување и користење на царинските службеници. 
 

Член 2 
(1) Службената облека на царинските службеници 

во зависност од сезоната е зимска и летна. 
(2) Царинските службеници зимската службена об-

лека ја носат во период од 15 октомври до 31 март, а 
летната службена облека ја носат во период од 1 април 

до 14 октомври. 
 

Член 3 
(1) Составни делови на зимската службена облека 

за царинските службеници распоредени на работни за-
дачи во Царинарниците се: јакна, панталони, комбине-
зон, маица со долги ракави, џемпер, обувки, капа пле-

тена, шал плетен, ракавици плетени  и ремен. 
(2) Составни делови на летната службена облека за 

царинските службеници распоредени на работни зада-
чи во Царинарниците се: јакна, панталони, поло маица 
со кратки  ракави, маица со кратки ракави, обувки, по-
ло капа и ремен. 

 

Член 4 
(1) Составни делови на зимската службена облека 

за царинските службеници распоредени на работни за-
дачи во Централната управа се: машки и женски капут, 
панталони, здолниште, кошула со долги ракави, палто, 
блуза-џемпер, елек без ракави, кожни ракавици, машка 
и женска вратоврска, машки и женски обувки, машка и 

женска капа, шал плетен и кожен ремен. 
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(2) Составни делови на летната службена облека за 
царинските службеници распоредени на работни зада-
чи во Централната управа се: панталони, здолниште, 
кошула со кратки ракави, палто, елек без ракави, маш-
ка и женска вратоврска, машки и женски обувки, маш-
ка и женска капа и кожен ремен. 

(3) Составни делови на зимската службена облека 
за царинските службеници распоредени на работни за-
дачи во одделението за оперативни работи и одделени-
ето за истраги се: јакна, тактичка јакна, панталони, 
комбинезон, маица со долги ракави, џемпер, блузон по-
лар, обувки, плетена капа, плетен шал, плетени ракави-
ци и тактички ремен. 

(4) Составни делови на летната службена облека за 
царинските службеници распоредени на работни зада-
чи во одделението за оперативни работи и одделението 
за истраги се: јакна, тактичка јакна, панталони, поло 
маица со кратки ракави, маица со кратки ракави, обу-
вки, поло капа и ремен. 

 
Член 5 

(1) Основна боја на службената облека е темно сива 
пантоне 19-3906-TPX. 

(2) Основна боја на кошулата е бела пантоне 11-
0601 ТР. 

(3) Основна боја на маиците е светла сива пантоне 
17-1501-TPX. 

(4) Основна боја на џемперите, елекот, обувките, 
ремените, кожните ракавици и вратоврските е црна 
пантоне 19-0303 ТР. 

(5) Основна боја на службената облека за царински-
те службеници во одделението за оперативни работи и 
одделението за истраги е црна пантоне 19-0303 ТР.  

 
Член 6 

(1) Службената облека на царинските службеници 
распоредени на работни задачи во Царинарниците и 
царинските службеници во одделението за оперативни 
работи и одделението за истраги е со состав на ткае-
нина: 

- Зимската јакна е со состав: горна ткаенина е со 
65% полиестер и 35% памук, површинска маса со 260-
300 g/m2, преплетката е платно или кепер/рипстоп, бо-
јата е сива L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 
252.135, дозволено отстапување е DEmax= 2, собирање 
после 5 перења на 60oC, max 2 %, собирање после 3 хе-
миски чистење max 2%, отпорност на дејство на вода 
ISO 4920:2012 на почеток min 5 (100) и после 5 перења 
min 4 (90), маслоодбојност EN ISO 14419:2012 на поче-
ток min 4(90), јачина на кинење (N) min вредност 312 
N, јачина на цепење (N)  min вредност 27 N, мембрана-
та е залепена од долната страна на горната ткаенина  и 
е со состав од PTFE површинска маса, 90 g/m2, термои-
золационата влошка е со состав од ткаенина 100% по-
лиамид или 100% полиестер и површинска маса од 55 
g/m2; 

- Летната тактичка јакна е со состав: 100% полиа-
мид, водоотпорен, 65-85 г/м2, со постава од плетенина 
трикотажна 100% полиестер, 120 -150г/м со скриена 
капа на јаката;  

- Зимските панталони се со состав: 65% памук и 
35% полиестер, површинска маса од 260-300 g/m2, 
преплетката е кепер/рипсоп, бојата е сива, L=24,03, a= -
0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 252.135, дозволено от-

стапување DEmax=2 и собирање после 5 перења на 
60oC, max 2 %, отпорност на дејство на вода ISO 
4920:2012 на почеток min 5(100) и после 5 перења min 
4 (90),  маслоодбојност EN ISO 14419:2012 на почеток 
min 4(90), постојаност на бојата на светлина min 5, на 
перење на 60oC min 4/4/4, на пот min 4/4, на триење су-
во min 4/4 мокро min 3,pH на воден екстракт,5 до 7,5, 
јачина на кинење (N), min вредност: 312 N, јачина на 
цепење (N), min вредност од 11 N, термоизлоациона 
влошка е со состав од 100% полиамид или 100% поли-
естер површинска маса од 55 g/m2; 

- Комбинезонот е со состав: горната ткаенина е со 
состав од 65% памук и 35% полиестер, површинска ма-
са на горната ткаенина е 200 g/m2, преплетката на гор-
ната ткаенина е рипстоп, боја на горната ткаенина е 

сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 
252.135, дозволено отстапување DEmax=2  собирање 
после 5 перења на 60oC, max 2 % собирање после 3 хе-
миски чистење  max 2%, отпорност на дејство на вода 
ISO 4920:2012 е на почеток min 5(100) и после 5 пере-
ња min 4 (90), маслоодбојност EN ISO 14419:2012  на 
почеток min 4(90), постојаност на бојата е на светлина 
min 5, на перење на 60oC min 4/4/4, 3, на пот min 4/4, 

на триење суво min 4/4мокро min 3, јачина на кинење 
(N), min вредност на 222 N, јачина на цепење (N), min 
вредност 18 N термоизoлационата влошка е со состав 
на ткаенина 100% полиамид или 100% полиестер, пов-
ршинската маса на горната ткаенина е 55 g/m2, ткаени-
на (огноотпорен слој) под горната ткаенина е 93% но-
мекс, 5% кевлар, 2% антистатик, површинската  маса 

на горната ткаенина е 175 g/m2; 
- Летните јакна и панталони се со состав: 65% па-

мук и 35% полиестер, површинска маса е 200-250 g/m2, 
преплетката е рипстоп, бојата е сива, L=24,03, a= -
0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 252.135, дозволено от-
стапување од DEmax=2, собирање после перење на 
60oC max 2%, отпорност на дејство на вода ISO 

4920:2012 е на почеток min 4(90) и после 3 хемиски 
чистења min 3 (80), маслоодбојност EN ISO 14419:2012 
е на почеток min 4(90), постојаност на бојата на светли-
на е min 5, на перење на 60oC min 4/4/4, на пот min 4/4, 
на триење суво min 4/4 мокро min 3, pH на воден ек-
стракт е 5 до 7,5, јачината на кинење (N) е min вред-
ност од 222 N, јачина на цепење (N) е min вредност 18 

N; 
- Маицата со кратки и долги ракави е со состав: 100 

% памук, површинска маса е 180-200 g/m2, преплетка-
та е интерлок, бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -
1.608, C= 1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување е 
DEmax=2,  собирање после 5 перења на 60oC е max 5 
%, постојаност на бојата е на светлина min 5, на перење 
на 60oC min 4/4/4, на пот min 4/4, на триење суво min 

4/4 мокро min 3, pH на воден екстракт е 5 до 7,5; 
- Поло маицата е со состав: 65% памук и 35% поли-

естер,  површинската маса е 180-200 g/m2, преплетка е 
пике  бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 
1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување е DEmax=2,  
собирање после 5 перења на 60oC е max 5 %, постоја-
ност на бојата е на светлина min 5, на перење на 60oC 

min 4/4/4, на пот min 4/4, на триење суво min 4/4, мокро 
min 3, pH на воден екстракт е 5 до 7,5, постојаност на 
пилинг ISO 12945-2:2000 е min 5 на 2000 вртежи и min 
4-5 на 7000 вртежи; 
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- Џемперот е со состав: 50 % волна/50% акрил, пов-
ршинска маса ev600-650 g/m2, преплетката e полу ми-
лано риб; бојата е црна, дозволено отстапување е 
DEmax=2, собирање после перење на 30oC е max 2 %, 
постојаност на бојата е на перење min 4/4/4, постоја-
ност на пилинг ISO 12945-2:2000  е min 5 на 2000 врте-
жи и min 4-5 на 7000 вртежи; 

- Блузонот полар е со состав: 100% полиестер, 290-
320 г/м2; 

- Машките и женските зимски обувки се водоотпор-
ни со гумен ѓон; 

- Машките и женските летни обувки се со состав 
100 % кожа; 

- Поло капата е со состав: 47%-67% памук и 33%-
53% полиестер, 180-210 г/м2;  

- Плетените капа, ракавици и шал се со состав: 
100% вискоза; 

- Ременот е со состав: ткаенина и  
- Тактичкиот ремен за одделението за оперативни 

работи и одделението за истраги е со состав: 100% по-
лиамид, CORDURA. 

 
Член 7 

(1) Службената облека за царинските службеници 
распоредени на работни задачи во Централната управа 
е со состав на ткаенина: 

- Капутот е со состав: 100 % волна, површинска ма-
са е 450-500,  преплетка е чоја со ткаенина во кепер, 
преплетка е  сива L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 
1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување  е 
DEmax=2, постојаност на бојата е на хемиско чистење 
min 4/4/4; 

- Панталоните, здолништето, палтата и капите се со 
состав: летните од 65% памук и 35% полиестер,  пов-
ршинска маса е 190-200 g/m2,  преплетка е платно 
(рипстоп), бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, 
C= 1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување е 
DEmax=2, собирање после 5 перења на 60oC:max 2 %, 
отпорност на дејство на вода ISO 4920:2012 е на поче-
ток min 5(100) и после 5 перења min 3 (80), маслоодбој-
ност EN ISO 14419:2012 е на почеток min 4(90), јачина 
на кинење (N) е min вредност 222 N, јачина на цепење 
(N), min вредноста е18 N, постојаност на бојата е на 
светлина min 5, на пот min 4/4, на триење суво min 4/4, 
мокро min 3, перење на 60oC min 4/4/4, pH на воден ек-
стракт е 5 до 7,5, зимските: 45% волна и 55% полиес-
тер, површинска масата е  340-360 g/m2, преплетка е 
кепер, бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 
1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување е DEmax=2, 
собирање е после 3 хемиски чистења е max 2 %, отпор-
ност на дејство на вода ISO 4920:2012 е на почеток min 
5(100) и после 5 перења min 3 (80), маслоодбојност EN 
ISO 14419:2012 е на почеток min 4(90), јачината на ки-
нење (N) е min вредност 312 N, јачина на цепење (N) е 
min вредност  27 N, постојаност на бојата е на светлина 
min 5, на пот min 4/4, на триење суво min 4/4, мокро 
min 3, хемиско чистење е min 4/4/4, pH на воден ек-
стракт е 5 до 7,5, постојаност на брчкање е К-квалите-
тен број поголем од 20%; 

- Кошулата со долги и кратки ракави е со состав: 
летна кошула: 65% памук и 35% полиестер или 67/33, 
65/35, 60/40,  површинската маса е 120-150 g/m2, преп-
летката е платно, бојата е бела, собирањето е после 5 
перења на 60oC, max 3%, pH на воден екстракт е од 5 
до 7,5, јачина на кинење (N) е min вредност 178 N, ја-

чината на цепење (N) е min вредност 11 N, зимска ко-
шула: 65% памук и 35 полиестер или 67/33, 65/35, 
60/40, површинската маса е 150-200 g/m2, преплетката 
е кепер, бојата е бела, собирање после 5 перење на 
60oC, max 3%, pH на воден екстракт е 5 до 7,5, јачина-
та на кинење (N) е min вредност 222 N, јачина на цепе-
ње (N) е min вредност 18 N; 

- Елекот и блуза-џемперот се со состав: 50 % 
волна/50% акрил, површинската маса е 400-450 g/m2,  
преплетката е Д-Д 1:1 (Reht-Reht), бојата е црна, дозво-
лено отстапување е DEmax=2, собирање после 5 пере-
ња на 30oC max 5 %, постојаност на бојата е на перење 
min 4/4/4, постојаност на пилинг ISO 12945-2:2000  е 
min 5 на 2000 вртежи, min 4-5 на 7000 вртежи; 

- Вратоврските се со состав: свила, без груби тек-
стури на ткаенината и 

- Машките и женските летни и зимски обувки, рака-
виците и ременот се со состав: 100% кожа. 

 
Член 8 

(1) Службената облека за царинските службеници 
распоредени на работни задачи во Царинарниците и 
царинските службеници во одделението за оперативни 
работи и одделението за истраги е со крој:  

- Зимската јакна е со должина до колкови и се за-
копчува со патент под кој е лајсна, а по целата должина 
на патентот до вратниот отвор исто така е нашиена ук-
расна лајсна која го покрива патентот со чичак трака. 
Во предниот дел на градите од двете страни нашиени 
се дупли џебови од кој првиот џеб се затвора со патна-
капаче со две чичак траки, а вториот се затвара со па-
тент кој се наоѓа над патната-капаче и е покриен со ук-
расна платка. На левиот џеб зашиена е пластифицирана 
навлака предвидена за носење на магнетна идентифи-
кациона картичка додека на десниот џеб е нашиена чи-
чак трака на која се закачува ознаката за чинот. Во дол-
ниот преден дел во пределот на колковите закосено по 
должина се сошиени џебови со широк единечен пас-
пул, кој се затвора со патент. На ракавите во долниот 
дел вертикално се нашиени џебови со единечен паспул, 
во кој е вграден патент,  а крајот на ракавите завршува 
со чичак трака. Во пределот на вратниот отвор нашие-
на е висока крагна која се закопчува со предниот па-
тент и со дополнителна заштита на украсна патна која 
се затвора со чичак трака. Над крагната е нашиена капа 
која во предниот дел се закопчува со преклоп патна со 
два реда чичак трака. Јакната е поставена (штепувана) 
со можност истата да може да се става и вади и истата 
во потполност  одговара на кројот на јакната;  

- Зимската тактичка јакна за вработените во одделе-
нието за оперативни работи и одделението за истраги е 
со должина до колкови. Се закопчува со патент под кој 
е лајсна, а по целата должина на патентот до вратниот 
отвор исто така е нашиена украсна лајсна која го пок-
рива патентот со чичак трака. Во предниот дел на гра-
дите од двете страни нашиени се дупли џебови од кој 
првиот џеб се затвора со патна-капаче со две чичак 
траки, а вториот се затвара со патент кој се наоѓа над 
патната-капаче и е покриен со украсна платка. На леви-
от џеб зашиена е пластифицирана навлака предвидена 
за носење на магнетна идентификациона картичка до-
дека под десниот џеб се наоѓа скриена лајсна со натпис 
МОБИЛНА ЦАРИНА и е нашиена чичак трака на која 
се закачува ознаката за чинот. Во долниот преден дел 
во пределот на колковите закосено по должина се со-



 Стр. 14 - Бр. 76                                                                                          11 мај 2015 
 

шиени џебови со широк единечен паспул, кој се затво-
ра со патент, а во внатрешноста на џебот се наоѓа от-
вор за скриено оружје, кој се затвора со патенти. На 
бочниот шаф има патенти и отвори за оружје. На грбот 
има сокриен џеб со натпис ЦАРИНА, на македонски и 
англиски јазик. На ракавите во долниот дел вертикално 
се нашиени џебови со единечен паспул, во кој е вгра-
ден патент, а крајот на ракавите завршува со чичак 
трака. Во пределот на вратниот отвор нашиена е висо-
ка крагна која се закопчува со предниот патент и со до-
полнителна заштита на украсна патна која се затвора 
со чичак трака, а над крагната е нашиена капа која во 
предниот дел се закопчува со преклоп патна со два ре-
да чичак трака;  

- Летната тактичка јакна за одделението за опера-

тивни работи и одделението за истраги е со должина 

под појас и се закопчува со патент под кој е лајсна. Во 

предниот дел на градите од двете страни нашиени се 

дупли џебови  со патенти и патни со чичак трака, а под 

десниот џеб се наоѓа скриена лајсна за натпис ЦА-

РИНА. На десниот џеб е нашиена чичак трака на која 

се закачува ознаката за чинот. На боковите има дупли 

паспус џебови со дрикери, бочниот шаф е со патенти и 

отвори за оружје, а во внатрешноста на џебот се наоѓа 

отвор за скриено оружје кој се затвара со патенти. Кра-

јот на ракавите завршува со чичак трака. На грбот има 

сокриен џеб за натпис ЦАРИНА. Тактичката летна јак-

на од внатре е нашиена од трикотажна плетенина, а на 

јаката има скриена капа;  

- Летната јакна е со должина под појас и се закоп-

чува со патент под кој е лајсна. Во предниот дел на 

градите од двете страни се нашиени џебови кои се со 

патни капачиња со чичак трака, над кои се наоѓа шаф 

со штеп од кои на левиот џеб зашиена е пластифицира-

на навлака предвидена за носење на магнетна иденти-

фикациона картичка, а на десниот џеб е нашиена чичак 

трака на која се закачува ознаката за чинот. Во долниот 

преден дел во пределот на колковите се нашиени зако-

сено по должина џебови со широк единечен паспул, кој 

се затвора со патент. Крагната е со класичен крој, а во 

задниот дел под крагната се наоѓа скриена капа. На 

крајот на ракавите има  чичак трака, а на рамениците 

се нашиени еполети; 

- Летните и зимските панталони имаат предни коси 

џебови, задни џебови, бочни џебови, кои се закопчува-

ат со копчиња, патенти и дрикери, засилени на задниот 

седечки дел и на колената и дупли гајки за ремен;  

- Комбинезонот се закопчува со два патенти за брзо 
облекување и соблекување. Во предел на градите има 
дупли нашиени џебови кој се затвараат со патент и на 
левиот џеб зашиена е пластифицирана навлака предви-
дена за носење на магнетната идентификациона кар-
тичка, а на десниот џеб е нашиена чичак трака на која 
се закачува ознаката за чинот. Во пределот на боковите 
има џебови со единечен паспул, а во пределот на коле-
ната има нашиени бочни џебови. Крагната е висока и 
има лајсна која се закопчува со чичак трака. Ногавици-
те и ракавите завршуваат со манжетни за корегирање 
на ширината со лајсна и чичак трака. Во струкот има 
еластична трака, а на грбот се наоѓаат фалти. Лактови-
те и колената се појачани со постава со полиестерско 
полнење (штепувано). Комбинезонот е поставен (ште-

пуван) со можност  поставата  да може да се става и ва-
ди и истата во потполност  одговара на кројот на ком-
бинезонот;  

- Џемперот е со долги ракави, со висока рол-крагна 

и се затвора со патент во предниот дел, од кој од двете 

страни има доработка на преплетај на делови. 

Крагната, долниот дел на ракавите и долниот дел на 

џемперот се доработени со преплетај на делови. Во де-

лот на рамениците во предниот и задниот дел на џем-

перот, како и во делот на лактот на ракавите вметнато 

(нашиено) е парче од заштитна ткаенина, штепувано со 

украсни штепови во форма на ромбови. На левата стра-

на од предниот дел на џемперот во платката од ткаени-

на е вметнато украсно капаче, изработено од ткаенина, 

кое се закопчува со копче и е предвидено за носење на 

магнетната идентификациона картичка. На десната 

страна е нашиена чичак трака на која се закачува озна-

ката за чинот. Во долните предни делови на џемперот 

вертикално се поставени џебови кои се затвораат со па-

тент и од двете страни е порабен со преплетај на де-

лови; 

- Блузонот полар е со долги ракави со преден па-

тент и странични долги џебови со патент; 

- Маицата со долги и кратки ракави е со класичен 

крој и вратниот отвор е изработен со рендер. Од левата 

страна во делот на градите нашиена е гајка која се за-

копчува со копче и е предвидена за носење на магнет-

ната идентификациона картичка, а на десната страна е 

нашиена чичак трака на која се закачува ознаката за 

чинот; 

- Машката и женската поло маица со кратки ракави 

се со преплетка пике и трикотажна плетена јака и на 

средината се закопчува со три копчиња. Од левата 

страна во делот на градите нашиена е гајка која се за-

копчува со копче и е предвидена за носење на магнет-

ната идентификациона картичка, а на десната страна е 

нашиена чичак трака на која се закачува ознаката за 

чинот;  

- Машките и женските зимски обувки  се спортски 

со висина над глужд  и се врзуваат со врвки; 

- Машките и женските летни обувки се спортски со 

висина под глужд и се врзуваат со врвки; 

- Поло капата е во спортски стил и е составена од 

шест парчиња кои  се раштепани со штепови од 6 мм. 

Предното парче е со ушиток и на средината е нашиен 

симболот на Царинската управа, а сонцобранот е поја-

чан со пластика и е проштепуван со шест штепа. Капа-

та внатре е обложена со постава во иста боја а на пред-

ната внатрешна страна е појачана, околу обемот на ка-

пата има ивица од основната ткаенина пополнета со 

фателин, а на задниот дел од капата има пластичен ре-

гулатор;  

- Плетената капа е во спортски стил, споена со еден 

шаф во задниот дел; 

- Плетените ракавици се раздвоени прсти, поставе-

ни со материјал за затоплување и 

- Тактичкиот ремен за одделението за оперативни 

работи и одделението за истраги е со следниве дода-

тоци: 1 додаток за футрола за резервна рамка за 

куршуми, 1 додаток за лисици, 1 додаток за батерија, 1 

додаток за ноже-клешти и 1 додаток за голема батерија 

-пластична алка. 
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(2) На секој горен дел од облеката од алинеите 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 од став (1) на овој член на десната 
страна нашиена е чичак трака на која се закачува озна-
ката на чинот.  

(3) Симболот на Царинската управа се нашива на 
левиот ракав на сите делови од облеката освен за одде-
лението за оперативни работи и одделението за ис-
траги, и тоа на растојание од 12 см од горниот раб на 
ракавот, како и на средина на предниот дел на капите. 
 

Член 9 
(1) Службената облека за царинските службеници 

распоредени на работни задачи во Централната управа 
е со крој: 

- Капутот е со благо нагласена линија со должина 
до под колена и се закопчува со едноредно закопчу-
вање. Кројот на машкиот капут е со странично парче, а 
на женскиот капут во пределот на градите има и зако-
сен вшиток. Крагната е класична, составена од два дела 
(мостра и јака). Во горниот лев дел од капутот вметна-
та е платка со копче предвидено за носење на магнет-
ната идентификациона картичка додека на задниот го-
рен дел на грбот вметната е платка, а во долниот дел 
има шлиц отвор на преклоп. Ракавите се класични кос-
тимски, составени од два дела и во долниот дел на  ис-
тите се  нашиени  гајки низ кои поминува тенко колан-
че со златна тока. Во областа на половината на капутот 
странично се нашиени гајки низ кои поминува колан со 
златна тока додека на колковите на предниот дел се на-
шиени закосени џебови со широк единечен паспул. На 
рамениците се нашиени еполети кои се наменети за 
навлекување на ознаката на чинот. Капутот е поставен 
со постава во сива боја и има мобилна влошка постава 
од чоја во сива  боја;  

- Панталоните  однапред од двете страни имаат по 
еден кос џеб и потребен број на гајки за ремен, додека 
на задната десна страна има џеб со единечен паспул, 
отвор за закопчување и копче. Панталоните се поставе-
ни до под колена со постава во боја на основниот мате-
ријал, а  во предниот дел имаат класичен шлиц отвор 
со патент за облекување; 

- Здолништето е со равен крој  со должина до под 
колената. На задниот дел здолништето има шлиц на 
преклоп и патента, а на појасот има копче и отвор за 

закопчување . Здолништето  е поставено со постава со 
сива боја; 

- Кошулата со долги и кратки ракави е благо нагла-
сена во половината и на предната страна на кошулата 
има два нашиени џеба со капаци и фалта од кој на ле-
виот џеб на копчето се носи  магнетна идентификацио-
на картичка. Во пределот на рамениците има платка из-

работена во дупло и на рамениците се нашиени еполе-
ти кои се наменети за навлекување на ознаката на чи-
нот. Закопчувањето на кошулата е едноредно со украс-
на платка, а крагната е класична кошулска со столче. 
Кошулата со долги ракави во долниот дел се закопчува 
со манжетна, а кошулата со кратки ракави во долниот 
дел на ракавите има украсен пораб-манжета. Должина-

та на ракавите кај кошулата со кратки ракави е веднаш 
над лактот. Машката кошула во задниот дел кај грбот 
има надворешна фалта додека женската кошула во 
предниот и задниот дел има шафови и вшитоци за ана-
томско нагласување на половината на телото; 

- Машкото палто е со класичен крој и форма, благо 

нагласено на половината од телото и со должина до 

под колковите. Кројот е со странично парче и вшиток 

во предниот дел и со хоризонтално поставени џебови 

со патна капаче и дупли паспули. Палтото е со едно-

редно закопчување со четири копчиња. Крагната е кла-

сична костимска составена од два дела (мостра и јака). 

Во средината на задниот шаф на палтото во долниот 

дел има шлиц со отвор на преклоп. Ракавите се класич-

ни костимски, составени од два дела и на задниот шаф 

во долниот дел од ракавите има шлиц со четири златни 

метални копчиња. На левата предна страна на палтото 

вметнато е џепче со единечен паспул од кое излегува 

гајка со копче предвидено за носење на магнетната 

идентификациона картичка. На рамениците се нашие-

ни еполети кои се наменети за навлекување на ознаката 

на чинот. Палтото е поставено со постава во сива боја; 

- Женското палто е со класична со крој форма на 

бретела, благо нагласена на половината од телото и со 

должина до средина на колковите. На предните делови 

во делот на колковите хоризонтално се нашиени џебо-

ви со патна- капаче и дупли паспули. Палтото е со ед-

норедно закопчување со четири копчиња. Крагната е 

класична костимска составена од два дела (мостра и 

јака). Ракавите се класични костимски, составени од 

два дела и на задниот шаф од ракавите во долниот дел 

има шлиц со четири златни метални копчиња. На лева-

та предна страна на палтото вметнато е џепче со едине-

чен паспул од кое излегува гајка со копче предвидено 

за носење на магнетната идентификациона картичка. 

На рамениците се нашиени еполети кои се наменети за 

навлекување на ознаката на чинот. Палтото е поставе-

но со постава во сива боја; 

- Блуза-џемперот е со долги ракави и V израз на 

вратниот отвор. V изразот, крајот на ракавите и крајот 

на џемперот се изработени со преплетај на делови. Во 

пределот на рамениците и лактовите нашиен е додаток 

од материјал во црна боја на џемперот. На левата пред-

на страна кај градите нашиено е капаче од материјал со 

копче кое е предвидено за носење на магнетната иден-

тификациона картичка додека на рамениците се нашие-

ни еполети од ткаенина кои се наменети за навлекува-

ње на ознаката на чинот; 

- Елекот е без ракави со V израз на вратниот отвор. 

V изразот, крајот на кавадурата и крајот на елекот из-

работени се со преплетај на делови. Во пределот на ра-

мениците нашиен е додаток од материјал во црна  боја 

на елекот. На левата предна страна кај градите нашие-

но е капаче од материјал со копче кое е предвидено за 

носење на магнетната идентификациона картичка доде-

ка на рамениците се нашиени еполети од ткаенина кои 

се наменети за навлекување на ознаката на чинот;  

- Летните женски обувки се црни со класичен мо-

дел на салонска обувка со средна стандардна висина на 

потпетицата; 

- Зимските женски обувки се црни и затворени до 

над глужд, со средна стандардна висина на потпети-

цата; 

- Летните и зимски машки обувки се  црни со кла-

сичен изглед на модел; 

- Кожните ракавици се со крој со раздвоени прсти, а 

од внатрешна страна се поставени; 



 Стр. 16 - Бр. 76                                                                                          11 мај 2015 
 

- Машката капа е со класична офицерска форма, из-
работена од основниот материјал на службената облека 
и  

- Женската капа е во форма на тока, изработена од 
основниот материјал на службената облека. 

(2) Симболот на Царинската управа се нашива на 
левиот ракав на сите делови од облеката освен за одде-
лението за оперативни работи и одделението за ис-
траги, и тоа на растојание од 12 см од горниот раб на 
ракавот, како и на средина на предниот дел на капите. 

(3) Копчињата кои се наоѓаат на службената облека 
на капутот и палтата се изработени од метал со втиснат 
симбол на Царинската управа.  

 
Член 10 

(1) На службената облека се ставаат ознаките на чи-
нот и симболот на Царинската управа. 

(2) Ознаките за чинот на службената облека е со из-
глед на правоаголно поле, изработено на црна чоја и во 
вид на навлака за еполета. На двете пократки страни од  
правоаголното поле се вметнати (навезени) црвени 
ленти од 0,5 см. Во полето, вертикално и/или хоризон-
тално се извезени златни ленти со кои се означува ка-
тегоријата на работните места. 

 
Член 11 

Ознаката на чиновите по работни места е: 
- за царинските службеници од ниво Г, ниво В 4 

(освен виш цариник) и ниво Б4 водачот на смена - во 
долниот дел од полето се наоѓа една златно жолто из-
везена лента хоризонтално поставена со димензии од 4 
см Х 0,4 см; 

- за царинските службеници од ниво В1, ниво В2 и 
ниво В3 и виш цариник од ниво В4 - на долниот дел од 
полето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти, хо-
ризонтално поставени, на меѓусебно растојание од 0,7 
см , секоја со димензија од 4 см Х 0,4 см;  

- за царинските службеници од ниво Б4 (освен во-
дач на смена) и Б3 - на долниот дел од полето се наоѓа-
ат две златно жолто извезени ленти, хоризонтално по-
ставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во полето, 
горната лента со димензии од 4 см Х 0,4 см, а долната 
лента со димензии од 4 см х 0,8 см;  

- за царинските службеници од ниво Б2 - во долни-
от дел од полето се наоѓаат две златно жолто извезени 
ленти, хоризонтално поставени на меѓусебно растоја-
ние од 0,5 см во полето и секоја со димензии од 4 см. х 
0,8 см и   

- за царинските службеници од Б-1 - во долниот дел 
од полето се наоѓа две златно жолто извезени ленти, 
хоризонтално поставени на меѓусебно растојание од 
0,5 см во полето и секоја со димензии од 4 см х 0,8 см. 
На 0,1 см внатрешно на два раба на полето е извезена 
една златно жолта лента со ширина од 0,1 см. 

 
Член 12 

На царинските службеници им се доделува службе-
ната облека со засновање на работниот однос во Ца-
ринската управа.  

 
Член 13 

Царинските службеници ја користат службената об-
лека за време на работа, доаѓање и враќање од работа. 

Член 14 
Царинските службеници по престанокот на работ-

ниот однос во Царинската управа,  службената облека 
треба да ја вратат. 

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за службена облека и 

ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување 

и користење на царинските службеници ("Службен 

весник на Република Македонија" број 95/07, 124/07, 

41/08 и 127/14). 

 

Член 16 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 20-2166/5  

4 мај 2015 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2528. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 

105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 

167/14 и 188/14), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА АКЦИЗИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите („Службен весник на Република Македонија“ 

број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 

6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 

122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 

187/13, 98/14, 172/14 и 59/15), во членот 4 ставот (1) за-

пирката по зборот „артикли“ се заменува со точка а 

зборовите до крајот на реченицата се бришат.  

 

Член 2 

Во членот 9 став (1) во точка 4) точката на крајот од 

реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 

нова точка 5 која гласи: 

„5. 50.000 тони нафтен кокс“. 

 

Член 3 

Образецот „АКЦ-ММ“ се заменува со нов образец 

„АКЦ-ММ“ кој се составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 20-2926/4  

7 мај 2015 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2529. 

Врз основа на член 33  став 3  од Законот за  рибарство и аквакултура  („Службен  весник  на Република 

Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12,  164/13 и 116/14) министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УЛОВЕНАТА 

РИБА НА РИБОЛОВНИТЕ ПОДРАЧЈА, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ВОДЕЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за дневна евиденција за уловената 

риба на риболовните подрачја, како и начинот на нејзиното водење.   

 

Член 2 

Образецот за дневна евиденција за уловената риба на риболовните подрачја се води во електронска форма 

и ги содржи следните податоци: 

- реден број; 

- риболовно подрачје или зона; 

- риболовен пункт; 

- име и презиме на рибарот; 

- риболовни средства; 

-  време на влез во риболовна вода; 

- време на излез од риболовна вода; 

- уловена и предадена  количина на риба од рибарот; 

- уловена и предадена  количина на маломерна риба од рибарот; 

- продадена риба од концесионерот и 

- податоци за лицето кое го пополнило образецот. 

Формата и содржината на образецот за дневна евиденција за уловената риба на риболовните подрачја се 

дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Податоците за влезот на рибарите во риболовната вода и видот на риболовните средства се внесуваат во 

образецот за дневна евиденција за уловената риба на риболовните подрачја најмалку еден час по  влегувањето 

на рибарите во риболовната вода. 

Податоците за излезот на рибарите од риболовната вода и уловената и предадената риба се внесуваат во 

образецот за дневна евиденција за уловената риба на риболовните подрачја најмалку еден час по излегувањето 

на рибарите од риболовната вода. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на образецот за евиденција во риболовните подрачја („Службен  весник  на Република Македонија“ бр. 

54/08). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 08-2023/4  Министер за земјоделство, 

16 март 2015 година  шумарство и водостопанство, 

Скопје  м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

2530. 
Врз основа на член 8-а став 10 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај (,,Службен весник на РМ,, бр. 
68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 
23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14 и 166/14), 
министерот за транспорт и врски донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМ-
ПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛОТ ИЛИ ОД НЕ-
ГО ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРЕ-
ВОЗ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИ-
ЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКА-
ТОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА  КОМПЕТЕНТНОСТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и 
програмата за полагање на испитот за добивање на серти-
фикат за професионална компетентност на управителот 
или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и 
содржината на уверението за положен испит и на сертифи-
катот за професионална компетентност. 

 
Член 2 

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со 
поднесување на пријава до Министерството за тран-
спорт и врски. 

 
Член 3 

Испитот за добивање на сертификат за професио-
нална компетентност на управителот или од него ов-
ластено лице одговорно за превоз се одржува најмалку 
еднаш месечно. 

Датумите за одржување на испитот се објавуваат на 
ВЕБ страната на Министерството за транспорт и врски 
(www.mtc.gov.mk) и во најмалку два печатени медиуми 
најдоцна еден месец пред одржувањето на испитот. 

 
Член 4 

Пред почетокот на полагањето на испитот Комиси-
јата за добивање сертификат за професионална компе-
тентност на управителот или од него овластено лице 
одговорно за превоз, го проверува и утврдува иденти-
тетот на кандидатите и проверува дали во пријавата се 
наведени сите податоци. 

Доколку се утврди дека некој од кандидатите не ги 
исполнува некои од условите од ставот 1 на овој член 
истиот не може да го полага испитот.  

 
Член 5 

Испитот за добивање на сертификатот за професио-
нална компетентност на управителот или од него ов-
ластено лице одговорно за превоз, се состои од два де-
ла кои се полагаат електронски во форма на тест.  

 
Член 6 

Првиот дел се полага во форма на тест кој се состои 
од 60 прашања на кои одговорот се дава со заокружу-
вање на точниот одговор од петте понудени опции.  

Првиот дел ги опфаќа тематските области од член 
10 став 1 точка 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој правилник и трае 
90 минути. 

Вториот дел од испитот ја опфаќа тематската об-
ласт од член 10 став 1 точка 1 од овој правилник и се 
полага во форма на тест кој се состои од 15 прашања 
на кои одговорот се дава со заокружување на точниот 
одговор од петте понудени опции и трае 45 минути. 

 
Член 7 

Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој за секој дел од испитот постигнал најмалку 70% од 
вкупниот број на предвидени позитивни поени. 

 
Член 8 

На барање на кандидатот Комисијата му ги соопштува 
грешките кои ги направил при полагањето на испитот. 

Член 9 
Кандидатот кој не го положил едниот или двата дела од 

испитот може повторно да се пријави, но не порано од 30 
дена од денот на одржувањето на претходниот испит.  

 
Член 10 

Програмата за полагање на испитот за добивање на 
сертификат за професионална компетентност на упра-
вителот или од него овластеното лице одговорно за 
превоз ги опфаќа следните тематски области: 

1. договори за превоз во патниот сообраќај; 
2. организација на трговските друштва; 
3. работни односи; 
4. даноци, такси и надоместоци; 
5. финансиско работење; 
6. технички стандарди на превозните операции и 
7. безбедност на сообраќајот на патиштата. 
Програмата од став 1 на овој член е дадена во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 11 
Уверението за положен испит за професионална 

компетентност на управителот или од него овластено 
лице одговорно за превоз се издава на образец А4 фор-
мат на хартија во бела боја.  

Образецот од ставот 1 на овој член ги содржи след-
ните податоци: грб на Република Македонија; Репуб-
лика Македонија; Министерство за транспорт и врски; 
Уверение за положен испит за професионална компе-
тентност во патниот сообраќај; број на уверението; 
име, име на еден од родителите и презиме; датум и 
место на раѓање; адреса; датум на одржување на испи-
тот; место за потпис и печат. 

Формата и содржината на уверението за професио-
нална компетентност на управителот или од него ов-
ластено лице одговорно за превоз е даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

Лицето на кое му е издадено уверение за положен 
испит за професионална компетентност на управителот 
или од него овластено лице одговорно за превоз, под-
несува барање за издавање на сертификат до Минис-
терството за транспорт и врски. 

Кон барањето го приложува уверението за положен 
испит за професионална компетентност на управителот 
или од него овластено лице одговорно за превоз и до-
каз за платена административна такса согласно Зако-
нот за административни такси. 

 
Член 13 

Сертификатот за професионална компетентност на 
управителот или од него овластено лице одговорно за 
превоз се издава на образец во А4 формат на хартија во 
светло жолта боја. 

Сертификатот за професионална компетентност на 
управителот или од него овластено лице одговорно за 
превоз ги содржи следните податоци: знаме на Репуб-
лика Македонија во боја; Република Македонија; Ми-
нистерство за транспорт и врски; Сертификат за профе-
сионална компетентност; име, име на еден од родите-
лите и презиме; адреса; датум и место на раѓање; датум 
на издавање; место за печат и потпис. На образецот е 
отпечатен грбот на Република Македонија кој е во 
светло сива боја во позадина на текстот.  

Формата и содржината на сертификатот за профе-
сионална компетентност на управителот или од него 
овластено лице одговорно за превоз е даден во Прилог 
3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 14 

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

 
Бр. 01-7461 Министер 

29 април 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

2531. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став 

1 алинеја 11 и член 62 став 6 од Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), а во согласност со член 15 став 1 алинеја 7 
од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 
29.08.2014 година и Заклучокот на Советот на Агенци-
јата бр.02-3245/2 од 08.05.2015 година, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на својата 17-та седница одржана на 08.05.2015 го-
дина, донесе    

 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ, ПРОС-

ТОРНИ, ФИНАНСИСКИ И КАДРОВСКИ УСЛОВИ ЗА 
ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО 

ЕМИТУВАЊЕ БР.01-5774/1 ОД 21.11.2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во членот 9 по ставот 4 се додава нов став 5 кој 

гласи:  
„Бројот и структурата на вработените лица за радио 

на локално ниво, во подрачје со помалку од 10.000 жи-
тели, треба да биде 2 (две), од кои 1 (едно) вработено 
како новинар.“  

Постојниот став 5 станува став 6.  
 

Член 2 
Во членот 22 по ставот 6 се додава нов став 7 кој 

гласи:  
„Бројот и структурата на вработените лица за теле-

визија на локално ниво, во подрачје со помалку од 
21.000 жители, треба да биде 4 (четири), од кои 2 (две) 
вработени како новинари.“  

Постојниот став 7 станува став 8.  
 

Член 3 
Сите останати одредби од Правилникот за мини-

мални технички, просторни, финансиски и кадровски 
услови за добивање дозвола за радио и телевизиско 
емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година останува-
ат неизменети.  

 
Член 4 

Овој Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за минимални технички, просторни, фи-
нансиски и кадровски услови за добивање дозвола за 
радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 
21.11.2014 година влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  

 
 

Бр. 01-3336/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
8 мај 2015 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2532. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-

публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 

50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 

36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 

156/2010, 53/2011,  26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 

43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 

188/2014, 20/2015 и 61/2015), и член 112 од Правилни-

кот за содржината и начинот на остварување на права-

та и обврските од задолжителното здравствено осигу-

рување („Службен весник  на Република Македонија“ 

број 18/2015), Управниот одбор на Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија на седницата од-

ржана на 8 мај 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-

ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА 

И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И 

ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-

дени во Правилникот за содржината и начинот на ос-

тварување на правата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12, 79/12, 

57/2013, 64/2013, 88/2013, 105/2013, 119/2013, 

138/2013, 165/2013, 34/2014, 138/2014, 141/2014 и 

11/2015), во членот 1 обрасците: Барање за надоместок 

на плата поради болест/повреда/нега (образец-Н1) и 

Барање надоместок на плата поради бременост и раѓа-

ње (образец-Н2), се заменуваат со нови обрасци кои е 

составен дел на оваа одлука. 

Во членот 1 се додаваат обрасците: Барање надо-

месток на плата поради повреда на работа/професио-

нална болест (образец-Н3), Барање надоместок на пла-

та поради бременост и раѓање во висина од 50% од ут-

врдениот надоместок поради враќање на работа (обра-

зец-Н4) и Барање надоместок на плата поради отсутво 

од работа за родителство на таткото/посвоителот на де-

тето (образец-Н5). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 02-8652/1 Управен одбор 

8 мај 2015 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
КУМАНОВО-ГАС КУМАНОВО 

2533. 
Врз основа на член 94, став (1) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/2011, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 18 од Статутот на Јавно претпријатие за изградба 
на инфраструктурни објекти ,,Куманово – Гас” Кума-
ново, по претходно добиено одобрение од Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија 
Решение бр. 02 – 922/1 од 28.04.2015 година, Управни-
от одбор на ЈП ,,Куманово – Гас” Куманово на седни-
цата одржана на 27.04.2015 година со Одлука на 
Управниот одбор бр. 02 – 169/2/1 донесе 

 
МРЕЖНИ ПРАВИЛА  

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

1.Општи одредби 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
(1) Со овие Мрежни правила за дистрибуција на 

природен гас (во понатамошниот текст: Мрежни пра-
вила) се уредуваат:  

1) техничките услови за приклучување на дистрибу-
тивната мрежа на потрошувачите на природен гас, врз 
основа на транспарентни и недискриминаторни 
принципи, 

2) методологијата за определување на надоместокот 
за приклучување на дистрибутивната мрежа, базирани 
на транспарентни и недискриминаторни принципи, 

3) условите и начинот за пристап на трети страни на 
системот врз основа на транаспарентни и недискрими-
наторни принципи,  

4) техничките и другите услови за сигурно и безбед-
но функционирање на системот, 

5) мерките, активностите и постапките во случај на 
нарушувања и хаварии,  

6) начинот и постапката за надзор и тестирање на 
дистрибутивната мрежа, 

7) начинот и постапката за регулирање на протокот 
и притисокот на природниот гас низ дистрибутивната 
мрежа, 

8) начинот и постапката за усогласување на манипу-
лациите во дистрибутивниот систем со манипулациите 
во системот за пренос на природен гас, 

9) функционалните барања и класата на точност на 
мерните уреди како и начинот на мерење на природни-
от гас, 

10)  планирањето на одржувањето и развојот на 
дистрибутивната мрежа, 

11)  содржината на плановите за развој на дистри-
бутивниот систем, како и начинот и постапката според 
која корисниците на системот ги доставуваат неопход-
ните податоци за изготвување на плановите за развој, 

12)  квалитетот на испораката на природен гас во 
согласност со правилата за снабдување, 

13)  прогнозата на потребите од природен гас врз 
основа на податоците добиени од снабдувачите и раз-
војните планови на потрошувачите, 

14)  начинот и постапката за известување на корис-
ниците на системот и 

15)  начинот на соработка на останатите оператори 
на системи за природен гас. 

Член 2 
Основни начела 

 
(1) Овие Мрежни правила се темелат на следните 

начела:  
1) сигурност, безбедност, континуите и квалитет на 

испораката на природен гас,  
2) заштита на јавниот интерес и правата на корисни-

ците на дистрибутивниот систем, 
3) ефикасност и економичност во работа на ОСД, 
4) објективност, недискриминаторност и транспа-

рентност во вршењето на дејноста управување со сис-
темот за дистрибуција на природен гас. 

 
Член 3 

Дефиниции и користени кратенки 
 
(1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во 

Законот за енергетика, соодветно се  применуваат и во 
овие Мрежни правила. 

(2) Одделни изрази употребени во овие Мрежни 
правила го имаат следново значење: 

1) „влезно место” е точка на дистрибутивниот сис-
тем каде што врз основа на договор за пристап и пре-
нос, операторот за пренос од системот за пренос го ис-
порачува, а дистрибутивниот оператор го презема при-
родниот гас во системот за дистрибуција, согласно до-
говорените услови; 

2) “главна мерно-регулациона станица„ претставува 
место каде што се врши регулација на притисокот на 
природниот гас и ја мери количината на природниот 
гас на влез во системот за дистрибуција;  

3) “излезно место” е точка на физичко спојување и 
сопственичко разграничување помеѓу системот за дис-
трибуција и гасоводните инсталации на корисникот на 
системот за дистрибуција определена со договорот за 
приклучување. 

4) “мерно-регулациона станица” претставува место 
каде што се врши регулација на притисокот на природ-
ниот гас и ја мери количината на природниот гас на из-
лез од системот за дистрибуција. 

5) “корисник на системот за дистрибуција” е потро-
шувач на природен гас приклучен на системот за дис-
трибуција кој што се снабдува со природен гас преку 
системот за дистрибуција, како и снабдувачи со приро-
ден гас на потрошувачи приклучени  на системот за 
дистрибуција. 

6) „мрежни правила за пренос“ се технички правила 
и услови за пренос на природен гас, планирање, опера-
тивно водење, пристап и приклучување на системот за 
пренос, на кој што е приклучен системот за дистрибу-
ција како корисник на системот за пренос.  

(3) Одделни кратенки употребени во овие Мрежни 
правила го имаат следново значење: 

 
ОСД Оператор на дистрибутивен систем за  

природен гас 
ГМРС Главна мерно-регулациона станица 
МРС Мерно-регулациона станица 
ОСП Оператор на систем за пренос на природен 

гас 
РКЕ Регулаторна комисија за енергетика на  

Република Македонија 
  

Член 4 
Системот за дистрибуција на природен гас ( во на-

тамошниот текст: дистрибутивен систем) е лоциран во 
рамките на границите на подрачјето на Општина Кума-
ново и се протега од приклучокот на главната (влез-
ната) мерно-регулационата станица, каде што се врши 
превземање на природниот гас од системот за пренос 
на природен гас, до излезните мерно-регулациони ста-
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ници, каде што се врши испорака на природниот гас на 
потрошувачите приклучени на дистрибутивниот сис-
тем.  

Во состав на дистрибутивниот систем влегуваат из-
лезните мерно-регулациони станици, цевководите, ар-
матурата, системот за катодна заштита, системот за 
надзор, прибирање на податоци и управување, останата  
опрема, како и градежни објекти во функција на без-
бедно и сигурно работење на дистрибутивниот систем 
и испорака на природниот гас на потрошувачите со до-
говорениот квалитет.  

 
Член 5 

Оператор на дистрибутивниот систем  
за природен гас 

 
(1) ОСД треба да обезбеди: 
1) сигурно и доверливо функционирање на дистри-

бутивниот систем во согласност со Законот за енерге-
тика, овие Мрежни правила и други прописи; 

2) управување со дистрибутивниот систем на недис-
криминаторна и транспарентна основа; 

3) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и 
испорака на природен гас преку дистрибутивниот сис-
тем преку којшто управува, на недискриминаторна и 
транспарентна основа; 

4) приклучување на корисник на дистрибутивната 
мрежа, како и пристап на трети страни за користење на 
дистрибутивниот систем, во согласност со  Законот за 
енергетика и овие Мрежни правила, а врз основа на об-
јективни, транспарентни и недискриминаторни начела, 

5) развој, обновување и одржување на дистрибутив-
ниот систем, во согласност со важечките прописи со 
кои се утврдени техничките правила и долгорочна спо-
собност на системот за да се задоволат разумните бара-
ња за дистрибуција на природен гас, 

6) план за одржување на мрежата во согласност со 
овие Мрежни правила, 

7) усогласување на манипулациите во дистрибутив-
ниот систем со ОСП; 

8) природен гас за покривање на загубите во дис-
трибутивната мрежа и системските услуги по пазарни 
услови на транспарентен, недискриминаторен и конку-
рентен начин, според правилата за пазар на природен 
гас,  

9) мерење на природниот гас што се превзема од 
системот за пренос на природен гас и мерење на при-
родниот гас што се испорачува на потрошувачите 
приклучени на дистрибутивниот систем, како и доста-
вување на податоците од мерењата до снабдувачите 
или трговците, како и до ОСП,  

10) пристап на корисниците до мерните уреди што 
се во сопственост на ОСД, во согласност со Законот за 
енергетикa и овие Мрежни правила, 

11) изготвување на извештаи за финансискиот и фи-
зичкиот обем на планираните и реализирани услуги и 
нивно доставување до РКЕ, на начин, услови и во роко-
ви определени со лиценцата,  

12) водење на диспечерска книга, записи за довер-
ливост на системите за комуникација, податоци од сис-
темот за надзор и управување, мерни податоци и нивно 
чување најмалку десет години,  

13) доверливост на комерцијалните и деловните по-
датоци за корисниците на дистрибутивниот систем и 

14) да врши останати активности кои произлегуваат 
од Законот за енергетика, од овие Мрежни правила и 
од други прописи. 

Член 6 
Корисник на дистрибутивниот систем 

  
(1) Корисникот на дистрибутивниот систем треба: 
1) да ги користи и/или управува своите енергетски 

објекти, уреди или инсталации во согласност со Зако-
нот за енергетика, другите прописи и овие Мрежни 
правила.  

2) со користењето на своите енергетски објекти, 
уреди или инсталации да не го загрозува животот и 
здравјето на луѓето и имотот, 

3) да ги отстрани во определениот рок недостатоци-
те на неговите енергетски објекти, уреди или инстала-
ции што го утврдил ОСД или Државниот инспекторат 
за техничка инспекција, 

4) без согласност на ОСД да не врши приклучување 
на својот објект, уред или инсталација, односно преку 
своите објекти, уреди или инсталации да не овозможу-
ва приклучување на друг корисник на дистрибутивни-
от систем; 

5) природниот гас да не го користи без мерни уреди, 
или со мерни уреди што не се вградени од ОСД со цел 
да се овозможи правилно евидентирање на потрошени-
от природен гас, 

6) да не врши манипулација со мерните уреди, 
7) да не ја попречува испораката на природен гас на 

други корисници, 
8) да го плати испорачаниот природен гас на снаб-

дувачот, во пропишан или договорен рок; 
9) да доставува годишни извештаи до ОСД за опре-

мата, постројките, плановите за одржување и за плани-
раната расположливост, во согласност со овие Мрежни 
правила и 

10) да ја координира својата заштита од дефекти во 
постројките во кои користи природен гас  со заштитата 
од дефекти во дистрибутивниот систем.  

 
Член 7 

Исклучување на корисник на дистрибутивниот  
систем 

 
(1) ОСД има право да го исклучи корисникот на 

дистрибутивниот систем во случај ако: 
1)  Неовластено презема природен гас;  
2)  Корисникот не дозволува пристап на имотот кој 

е во негова сопственост или во негово владение заради 
спречување ОСД да врши мерење, отчитување, кон-
трола, баждарење, замена, вградување, дислокација на 
мерни уреди и на опрема, или да утврдат дали се врши 
кражба на природен гас преку приклучокот;  

3)  Постоечкиот корисник одбие да склучи или не 
склучи Договор за снабдување со природен гас со 
снабдувачот; 

4)  Исклучувањето на корисникот е наложено од 
страна на надлежен суд или друг надлежен орган; 

5)  Користењето на објекти, опремата и инсталации-
те од корисникот на дистрибутивниот систем предиз-
викува непосредна опасност по животот и здравјето на 
луѓето и имотот; 

6)  Корисникот побара од ОСД исклучување од дис-
трибутивниот систем; 

7)  Истече рокот на важење на Решението за соглас-
ност за приклучување на  дистрибутивниот систем из-
дадено во согласност со член 12 од овие Мрежни пра-
вила;  

(2) Исклучувањето на корисникот е по барање на 
снабдувачот, во согласност со одредбите од правилата 
за снабдување со природен гас. 

(3) По престанувањето на причините за исклучува-
ње на корисникот на дистрибутивниот систем, од ста-
вот (1) на овој член, ОСД ќе изврши повторно приклу-
чување на корисникот на дистрибутивниот систем, кој 
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е должен да плати надомест, во согласност со ценовник 
кој, по претходно одобрување од РКЕ, го донесува и го 
објавува ОСД.  

 
2. Приклучување на потрошувачите на природен 
гас на дистрибутивниот систем и пристап на дис-

трибутивниот систем 
 

2.1. Приклучување на дистрибутивниот систем 
 

Член 8 
(1) Објектите на корисниците на дистрибутивната 

мрежа се приклучуваат на дистрибутивниот систем 
преку приклучок, во постапка утврдена со овие Мреж-
ни правила. 

(2) Објектите на корисниците можат да се приклу-
чат на дистрибутивниот систем само по претходно: 

1) издадено Решение за согласност за приклучување 
на дистрибутивна мрежа од страна ОСД и 

2) склучен Договор за приклучување на дистрибу-
тивната мрежа помеѓу корисникот на дистрибутивната 
мрежа и ОСД. 

(3) ОСД е должен да го утврди местото на приклу-
чок на објектот/објектите на корисникот на дистрибу-
тивниот систем. 

(4) Местото на приклучок на објектот/објектите на 
корисникот на дистрибутивниот систем по правило е 
на местото на испорака на природниот гас. 

 
Член 9 

(1) ОСД со посебен акт, кој што е должен да го об-
јави на својата веб страница, може да утврди поблиски 
технички услови и начин на приклучување на корисни-
ците на дистрибутивниот систем,  во зависност од спе-
цифичноста и конфигурацијата на дистрибутивниот 
систем. 

(2) Објект кој што користи природен гас за произ-
водство на енергија ќе се приклучи на дистрибутивни-
от систем во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и овие Мрежни правила. 

 
Член 10 

(1) ОСД е должен да соработува со надлежните ор-
гани од областа на градењето, планирањето и уредува-
њето на просторот во постапката за издавање на одоб-
ренија за градење на објектите што користат природен 
гас. 

(2) По барање од единицата за локална самоуправа, 
ОСД доставува податоци за постоечката инфраструкту-
ра за конкретна градежна парцела за која се побарани 
податоци, во форма и обем кои му се на располагање 
на ОСД. 

(3) По барање од надлежниот орган за издавање на 
одобрение за градење, ОСД во рок определен согласно 
Законот за градење, треба да изврши увид во основни-
от проект и да достави мислење дали објектот за кој е 
доставено барањето за одобрение за градење може да 
се приклучи на дистрибутивната мрежа. 

(4) ОСД не смее да приклучува на дистрибутивната 
мрежа објекти на корисниците за кои не е издадено 
одобрение за градење или за кои не е издадено реше-
ние за утврдување на правен статус на бесправно из-
граден објект во согласност со закон. 

 
Член 11 

(1) Лицата кои бараат приклучување на дистрибу-
тивниот систем, должни се пред изградбата на приклу-
чокот, од ОСД да прибават решение за согласност за 
приклучување. 

(2) Во барањето за согласност за приклучување тре-
ба да бидат содржани податоци за: 

1) подносителот на барање (назив, адреса на се-
диште, лице за контакт, телефон, е-mail адреса); 

2) објектот на корисникот за чие приклучување се 
бара согласност (локација на објектот, вид и намена); 

3) работен притисок кој е потребен на објектот; 
4) минимална, максимална и просечна часовна, мак-

симална и просечна дневна и вкупна годишна потро-
шувачка со очекувана месечна динамика; 

5) технички карактеристики на објектот и намена на 
природниот гас; 

6) можност за замена на природниот гас со друг 
енергент и време потребно за премин на алтернативно 
гориво и обратно; 

7) датумот на предвидениот почеток на користење 
на приклучокот; и  

(3) Во прилог кон барањето, барателот треба да дос-
тави копија од: одобрението за градба на објектот, 
одобрението за употреба на објектот и од машинискиот 
проект - проектот за гасната инсталација на објектот. 

 
Член 12 

(1) OСД е должен во рок од 20 дена од денот на при-
емот на барањето да донесе Решение за согласност за 
приклучување на дистрибутивниот систем. 

(2) Решението од ставот (1) треба да содржи пода-
тоци за:  

- барателот,  
- локација на објектот и намената за која што ќе се 

користи природниот гас,  
- одобрениот капацитет и работниот притисок на 

приклучното место,  
- минималниот и максималниот часовен проток,  
- локацијата на пресметковното мерно место и на-

чинот на мерење,  
- начинот и техничките услови за приклучување,  
- надоместокот за приклучување што треба да го 

плати корисникот,  
- рокот за приклучување,  
- обврските на ОСД во врска со приклучувањето и  
- рокот на важење на решението. 
 (3) Рокот на важење на решението од ставот (1) тре-

ба да одговара на рокот на изградба на објектот ут-
врден во одобрението за градење и може да се продол-
жи на писмено барање на подносителот на барањето. 

 (4) Решението од ставот (1) ќе престане да важи до-
колку изградбата на приклучокот не е започната во ро-
кот определен во одобрението за градење на приклучо-
кот или ако корисникот не го потпише Договорот за 
приклучување на дистрибутивниот систем од членот 8. 

 
Член 13 

 (1) Во прилог на Решението за согласност за прик-
лучување на дистрибутивниот систем, ОСД е должен, 
како составен дел на Решението, да приложи и детална 
пресметка за надоместокот за приклучување на корис-
никот на дистрибутивниот систем. 

 (2) Деталната пресметка за надоместокот за приклу-
чување на корисникот од ставот (1) треба да опфати 
одделна пресметка за надоместокот за изградба на 
приклучокот и надоместокот на трошоци за создавање 
на технички услови во дистрибутивниот систем, сог-
ласно Методологијата содржана во Прилог 1 кој што е 
составен дел на овие Мрежни правила. 

 (3) ОСД е должен, во согласност со прописите до-
несени од РКЕ, да:  

1) води одделна книговодствена евиденција за пла-
ќање на надоместоците за приклучување на дистрибу-
тивниот систем уплатени од корисниците кои се прик-
лучуваат на дистрибутивниот систем.  

2) отвори посебена сметка за уплата на надоместокот.   
3) да доставува до РКЕ квартални извештаи за ос-

тварени приходи по основ на надоместоци за изградба 
на приклучоците и надоместоци за создавање на тех-
нички услови во дистрибутивниот систем.  
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Член 14 
 (1) Кон Решението за согласност за приклучување 

на дистрибутивниот систем ОСД ќе приложи Договор 
за приклучување на дистрибутивниот систем, со кој се 
уредуваат меѓусебните права и обврски, а особено: 

1)  обем и работи кои треба да се извршат за прик-
лучување на системот; 

2)  рок на изведба; 
3)  начин и технички услови за приклучување; 
4)  локација на приклучокот; 
5)  минимален и максимален часов протек и дина-

мика на потрошувачка; 
6)  работен приклучок на приклучното место со доз-

волени отстапувања; 
7)  начин на мерење; 
8)  висина на трошоците на приклучување и начи-

нот на подмирување на финансиските обврски сврзани 
со приклучувањето  од страна на барателот; 

9)  договорни обврски во случај на прекршување на 
одредбите од договорот. 

(2)По завршување на сите работи за приклучување, 
а пред да се изврши физичкото приклучување на прик-
лучокот на дистрибутивниот систем и да се пристапи 
кон полнење на приклучокот и на инсталациите на об-
јектот на корисникот со природен гас, барателот е дол-
жен до ОСД да достави писмена изјава дека инсталаци-
ите во објектот и до приклучното место на дистрибу-
тивниот систем се завршени и испитани согласно про-
писите, а кон изјавата да достави и нотарски заверена 
копија од употребната дозвола.   

 
Член 15 

 (1) ОСД ќе донесе Решение за одбивање на барање-
то за согласност за приклучување на дистрибутивниот 
систем во случај кога:  

1) во прилог на барањето не е доставена комплетна 
документација; 

2) не постојат технички услови за приклучување на 
корисникот на дистрибутивниот систем според бара-
њето на корисникот или 

3) приклучувањето на корисникот на дистрибутив-
ниот систем, според податоците содржани во барањето 
на корисникот, може да предизвика загрозување на си-
гурноста во снабдувањето со природен гас на останати-
те корисници приклучени на дистрибутивниот систем. 

 (2) ОСД е должен да создаде технички услови за 
приклучување на корисникот на дистрибутивниот сис-
тем во најкраток можен рок и да го извести барателот. 

 (3) Во образложението на Решението од ставот (1) 
треба да бидат наведени причините за одбивањето на 
барањето. 

 (4) Против Решението од ставот (1), Барателот мо-
же во рок од 15 дена од приемот на Решението да под-
несе жалба до Регулаторната комисија за енергетика, 
преку ОСД. 

(5)  ОСД е должен во прилог на жалбата на барате-
лот да достави до РКЕ и одговор по наводите содржани 
во жалбата. 

 
Член 16 

(1)  Проектирањето и изградбата на нови или надог-
радба на постојни приклучоци на дистрибутивниот 
систем е во надлежност на ОСД и тие се во негова соп-
ственост. 

(2)  При проектирањето и изведувањето на приклу-
чок задолжително се применуваат пропишаните тех-
нички нормативи и стандарди во однос на опремата, 
уредите и материјалите кои се вградуваат во приклучо-
кот, како и начинот на изведба на приклучокот.  

(3)  ОСД е должен да состави листа на типизирана 
опрема, уреди и материјали од ставот (2) на овој член и 
да ги наведе техничките нормативи и стандарди кои 

треба да ги исполнуваат опремата, уредите и материја-
лите кои се вградуваат, како и да ги наведе начините на 
изведба при изградбата на приклучокот.  

(4)  ОСД е должен, во согласност со достигнувањата 
во техниката, најмалку на три години да ја обновува 
листата од ставот(2) (3), која што треба постојано да 
биде  објавена на неговата веб страница. 

 
Член 17 

(1)  По исклучок од членот 16, за проектирање и/или 
изградба на приклучоци определени со овие Мрежни 
правила, корисникот може да склучи договор со прав-
но лице наведено во листа на овластени изведувачи на 
приклучоци која што ја утврдува ОСД.  

(2)  Правните лица наведени во листата од ставот (1) 
се определуваат по пат на јавен конкурс кој го органи-
зира и спроведува ОСД на секои три години.  

(3)  Во јавниот конкурс од ставот (2) на овој член за-
должително треба да бидат наведени условите кои тре-
ба да ги исполнуваат заинтересираните учесници на 
конкурсот и критериумите за избор. 

(4)  ОСД е должен на сопствен трошок да го објави 
јавниот конкурс на својата веб страница и најмалку во 
два дневни весници од кој едниот се издава на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

(5)  По извршувањето на изборот, ОСД е должен на 
својата веб страница да ја објави листата на правните 
лица со кои корисникот може да склучи договор за 
проектирање и/или изведување на приклучокот. 

 
Член 18 

(1)  Кога на корисникот му е издадено Решение за 
согласност за приклучување на дистрибутивниот сис-
тем преку приклучок ќе се користи исклучиво за 
превземање на природен гас за негови потреби (изоли-
ран корисник), корисникот има право да избере внат-
решната гасна инсталација да ја проектира и/или изве-
дува: 

1)  ОСД, со средства на корисникот, или 
2)  правно лице од листата од  член 17, со средства 

на корисникот. 
(2) Кога внатрешната гасна инсталација од ставот 

(1) се проектира и се изведува од правно лице од  член 
17, потребно е:  

1)  Изведувачот да ја изведе внатрешната гасна 
инсталација согласно одобрението за градење и основ-
ниот проект;  

2)  Во основниот проект треба да бидат наведени 
опремата, уредите и материјалите кои ќе се вградат, ка-
ко и начинот на изведба на внатрешната гасна инстала-
ција, содржани во листата од член 16; 

3)  Изведувачот е должен да го извести ОСД за зав-
ршувањето на секоја фаза од изведувањето според ос-
новниот проект и да го повика ОСД да изврши увид во 
извршената работа, со цел ОСД да утврди дали изведе-
ната фаза е извршена во согласност со основниот про-
ект; 

4)  За извршениот увид ОСД изготвува записник кој 
го потпишува и изведувачот. Доколку се утврдат не-
достатоци истите се наведуваат во записникот; 

5)  Изведувачот е должен да ги отстрани недостато-
ците утврдени во записникот и да го повика ОСД со за-
писник да утврди дека недостатоците се отстранети. 

 (3) Изведувачот не може да отпочне со наредната 
фаза од изведувањето ако ОСД со записник не утврдил 
дека се отстранети недостатоците утврдени во претход-
ниот записник. 

 
Член 19 

 (1) Корисникот кој избрал приклучокот да го гради 
правно лице од член 17, може да одлучи: 
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1) Да го предаде приклучокот во сопственост на 
ОСД при што трошоците за одржување на приклучокот 
ќе бидат на сметка на ОСД, или 

2) Да го задржи приклучокот во своја сопственост. 
 (2) Корисникот кој што одлучил да го задржи прик-

лучокот во своја сопственост, должен е: 
1) Да му овозможи на ОСД управување со приклу-

чокот на начин и постапка предвидена со Договорот за 
приклучување на дистрибутивниот систем и 

2) Да обезбеди одржување на приклучокот, кое мо-
же да биде од страна на: 

- ОСД, при што трошоците за тековно одржување 
на приклучокот се регулираат со меѓусебен договор, 
или 

- овластено и лиценцирано правно лице за изградба 
и одржување на енергетски објекти со кое  корисникот 
ќе склучи договор за одржување на приклучокот и ќе 
го извести ОСД за склучениот договор. 

 (1) По завршување на сите работи за приклучување, 
а пред да се изврши физичкото приклучување на прик-
лучокот на дистрибутивниот систем и да се пристапи 
кон полнење на приклучокот и на инсталациите на об-
јектот на корисникот со природен гас, корисникот е 
должен на ОСД да му го достави техничкиот извештај 
од надзорен инженер за извршен технички преглед на 
приклучокот и/или документ за ставање во употреба на 
приклучокот издаден согласно Законот за градење. 

 
Член 20 

(1)  ОСД ќе пристапи кон полнење на приклучокот  
и ќе отпочне со испорака на природниот гас на потро-
шувачот, по добивање на писмено барање од потрошу-
вачот и доколку се исполнети условите од овие Мреж-
ни правила, односно доколку приклучокот (приклучни-
от гасовод и мерно-регулационата станица) и инстала-
циите кај потрошувачот се изградени согласно законот 
и техничките прописи и стандарди. 

(2)  Операторот на дистрибутивната мрежа е должен 
да ја наполни гасоводната мрежа до првиот запорен ор-
ган на гасоводот на потрошувачот, а потрошувачот, од-
носно од него ангажиран стручен тим е должен да ја 
наполни инсталацијата од првиот запорен орган, до и 
во објектот.   

(3)  Ако при првото пуштање во работа на излезното 
место се утврди дека стварниот проток е надвор од оп-
сегот на инсталираната мерна опрема, Операторот на 
дистрибутивната мрежа, со цел да го доведе системот 
во исправна состојба, на сметка на потрошувачот, ќе 
изврши неопходни замени и други потребни рекон-
струкции на мерната линија. 

 
2.2. Пристап на дистрибутивниот систем 

 
Член 21 

 (1) ОСД е должен да обезбеди објективни, недис-
криминаторни и транспарентни услови за пристап на 
системот за дистрибуција на сите корисници во соглас-
ност со Законот за енергетика и овие Мрежни правила. 
заснован на:  

1)  начелото на регулиран пристап на трета страна и  
2)  со примена на цени и тарифи, кои што пред нив-

ното објавување се одобрени од страна на РКЕ.  
 (2) ОСД е должен да обезбеди дистрибуција на при-

роден гас преку дистрибутивниот систем без никакви 
ограничувања до износот за договорените капацитети, 
се додека постои слободен капацитет во дистрибутив-
ниот систем. 

 
Член 22 

 (1) ОСД може да одбие пристап на дистрибутивни-
от систем само во случаи кога има недостакот на соод-
ветен капацитет за дистрибуција на природен гас, или 
ако е загрозена сигурноста со снабдувањето во Репуб-

лика Македонија и за тоа е должен на лицето кое го ба-
рало пристапот во писмена форма детално и недвос-
мислено да му ги образложи причините за одбивањето.  

 (2) Лицата на кои им е одбиен пристап на дистрибу-
тивната мрежа или се незадоволни од условите за прис-
тапот можат да поднесат жалба до РКЕ. 

 
Член 23 

(1)  Согласно своите потреби за дистрибуција на 
природен гас, корисниците на дистрибутивниот систем  
поднесуваат барање за пристап и дистрибуција  на при-
роден гас до ОСД.  

(2)  Корисниците се должни да поднесат барање за 
пристап и дистрибуција и во случај кога сакаат да го 
зголемат веќе одобрениот дистрибутивен капацитет.  

(3)  Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува 
во писмена форма и истото содржи: 

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

2)  доказ за финансиска подобност, 
3)  времетраење на пристапот на дистрибутивниот 

систем, 
4)  побаруван капацитет со очекувана месечна дина-

мика, 
5)  минимален, максимален и просечен часовен, 

максимален и просечен дневен проток, 
6)  место за испорака и превземање на гасот, 
7)  работен притисок на природниот гас и  
8)  квалитет на природниот гас. 
 (4) Кон барањето за пристап и дистрибуција  на при-

роден гас барателот е должен да го приложи и договорот 
за снабдување склучен со соодветниот снабдувач. 

 
Член 24 

(1)  Ако барањето ги содржи сите податоци наведе-
ни во член 23, ОСД е должен во рок од 10 дена од де-
нот на приемот на барањето  да донесе решение за 
пристап на дистрибутивниот систем и за дистрибуција 
на природен гас и да го достави до подносителот на ба-
рањето.    

(2)  При разгледување на барањето за пристап и дис-
трибуција, ОСД треба да ги има предвид особено след-
ните елементи и услови: 

1)  големина на побаруван капацитет,  
2)  притисок на природниот гас на влезот и на излез-

ните места на системот за дистрибуција, заради обезбе-
дување непречена дистрибуција на гас на барателот и  

3)  услови за пристап и пренос на природен гас, сог-
ласно мрежните правила за пренос на природен гас.  

 (3) Доколку заради недостаток на потребен капаци-
тет во системот за дистрибуција, не постојат услови за 
делумно или целосно исполнување на барањето, ОСД и 
барателот ќе пристапат кон примена на одредбите за 
постапките за пристап при преоптоварување на систе-
мот. 

 
Член 25 

 (1) ОСД може да донесе решение со кое се одбива 
барањето за пристап на дистрибутивниот систем и дис-
трибуција, во случај ако:  

1)  ОСД и барателот не постигнат согласност со 
примена на постапките за пристап и дистрибуција при 
преоптоварување на дистрибутивниот систем, или  

2)  барањето е непотполно.  
 (2) ОСД е должен во образложението на решението 

од ставот (1) детално да ги наведе причините за одби-
вање на барањето, а во случај кога барањето се одбива 
како непотполно, да му укаже на барателот на недоста-
тоците во барањето и  да му определи рок во кој што 
барателот треба да ги отстрани недостатоците и да дос-
тави дополнителна документација, а кој рок не може да 
биде покус од осум дена од денот на приемот на реше-
нието.  
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 (3) Против решението од ставот 4 на овој член, мо-
же да се поднесе жалба до Регулаторна комисија за 
енергетика во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението. 

 
Член 26 

(1)  Право на пристап на дистрибутивниот систем се 
стекнува со склучување на годишен или месечен дого-
вор за пристап на дистрибутивниот систем и дистрибу-
ција на природен гас (во понатамошниот текст: дого-
вор за пристап и дистрибуција) што се склучува помеѓу 
ОСД и корисникот, по правосилноста на Решението од 
членот 24 на овие мрежни правила. 

(2)  Со склучување на договорот за пристап и дис-
трибуција на корисникот му се овозможува користење 
на определен дистрибутивен капацитет изразен во 
nm3/h за определен период. 

(3)  ОСД согласно барањето на корисникот, може да 
склучи годишни и месечни договори за пристап и дис-
трибуција при што: 

- Годишен договор за пристап и дистрибуција е до-
говор склучен за времетраење од најмалку една, а нај-
многу за пет години, при што договорот секогаш се 
склучува со почеток на важење на 1 јануари и рок на 
важење до 1 јануари следната година, а дистрибуцијата 
на природниот гас може да започне не подоцна од една 
година од склучување на договорот. 

- Месечен договор за пристап и дистрибуција на приро-
ден гас е договор склучен со рок на важење од најмалку 
еден, а најмногу за 11 месеци, при што дистрибуцијата на 
природниот гас може да започне првиот ден во месецот кој 
следи по месецот кога е склучен договорот. 

 
Член 27 

 (1) Договорот за пристап и дистрибуција на приро-
ден гас, покрај основните податоци за договорните 
страни, особено треба да ги содржи податоците и да ги 
уреди прашањата кои што се однесуваат на:  

1)  времетраење на договорот, 
2)  доделен (ангажиран)  дистрибутивен капацитет,  
3)  вид на доделен капацитет (постојан или преки-

ден) и дозволено пречекорување, 
4)  најголем часов и најголем дневен протек на при-

роден гас, 
5)  минимален дозволен протек на природен гас, 
6)  место за испорака, односно превземање на при-

родниот гас, 
7)  притисоци на влезното и на излезните места при 

кои дистрибуцијата на природниот гас е можна, 
8)  начин на мерење на најголемата дневна потро-

шувачка на мерното место, 
9)  обврска за одржување и контрола на мерната оп-

рема,  
10) урамнотежување и дозволено пречекорување на 

дневен и месечен капацитет и надоместоци кои треба 
да се платат во врска со тоа, 

11) обврски во врска со редовните известувања и на-
јави на количини на природен гас, согласно овие 
Мрежни правила, 

12) квалитет на природниот гас, 
13) услови за ограничување и прекин на дистрибу-

ција, 
14) начин и услови за плаќање на надоместокот за ус-

лугата дистрибуција,  
15) одговорности на страните во случај на штета, 
16) начин на решавање на евентуални спорови,  
17) почеток на примена, времетраење и раскинување 

на договорот, и 
18) други прашања од интерес за двете страни. 

Член 28 
(1)  Доколку ОСД објави дека нема слободен капа-

цитет за дистрибуција со постојан капацитет (контину-
ирана дистрибуција, односно испорака за цело времет-
раење на договорот), тогаш на соодветниот корисник 
ќе му се овозможи склучување на договор за пристап и  
дистрибуција со прекиден капацитет (дисконтинуирана 
испорака со намалувања или прекини, според условите 
во системот), при што корисникот се обврзува да ја 
плати обврската за услугата дистрибуција на природен 
гас, до нивото на капацитетот резервиран на влезното, 
односно излезното место на системот. 

(2)  Приоритет во доделувањето на непрекината 
дистрибуција на природен гас (постојан капацитет), 
имаат корисниците кои побарале годишен договор за 
пристап и дистрибуција на природен гас, по што непре-
кината дистрибуција се обезбедува на корисниците кои 
побарале склучување  на договор за пристап и дистри-
буција за период покус од  една година. 

(3)  Доколку не можат да се задоволат сите барања 
за склучување соодветни договори, дистрибутивниот 
капацитет се распределува пропорционално на барани-
те постојани капацитети. 

 
3. Технички и други услови за сигурно и безбедно 

функционирање на дистрибутивниот систем 
 

Член 29 
(1)  ОСД е одговорен за управувањето и работењето 

на дистрибутивниот систем и тоа од приклучните мес-
та на преносниот систем до крајните корисници, прик-
лучени на дистрибутивниот систем, вклучувајќи ги и 
мерните уреди кај корисниците.  

(2)  Целта на управувањето со дистрибутивниот сис-
тем е да се обезбеди доверлива и квалитетна испорака 
на природен гас на корисниците на дистрибутивниот 
систем, согласно Законот за енергетика, овие Мрежни 
правила и важечките технички стандарди и прописи. 

(3)  Управувањето со дистрибутивниот систем ги 
опфаќа следните активности:  

1)  надзор и контрола на работата на дистрибутив-
ниот систем;  

2)  оперативно управување со дистрибутивниот сис-
тем; 

3)  спроведување на оперативните планови;  
4)  ограничување на влијанието на пречките и де-

фектите настанати во дистрибутивниот систем;  
5)  усогласување на манипулациите во дистрибутив-

ниот систем со ОСП; и 
6)  обезбедување на дополнителни услуги во дис-

трибутивниот систем по барање на корисниците на 
дистрибутивниот систем;  

 
Член 30 

(1)  Заради обезбедување на сигурна и доверлива ра-
бота на дистрибутивниот систем ОСД е должен да 
обезбеди физичко и комерцијално урамнотежување на 
дистрибутивниот систем и да ги одржува неговите ра-
ботни параметри.  

(2)  Физичко урамнотежување претставува процес кој 
се изведува секој ден и во реално време, преку контрола и 
регулација на дистрибутивните параметри, како што се 
протoкот на природниот гас и притисок, а со цел за одржу-
вање на рамнотежа меѓу дневните количини на гас на вле-
зот и на излезот од дистрибутивниот систем. 

(3)  ОСД е должен да го координира и одржува 
дневното урамнотежување на дистрибутивниот систем 
според најавите на корисниците и најавите за количини 
на природен гас кои ОСД ги доставил до ОСП, како и 
да ги спроведува налозите и упатствата и мерките кои 
за таа цел ги добива од ОСП. 

(4)  Комерцијалното порамнување се врши во сог-
ласност со Правилата за пазар на природен гас. 
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Член 31 
 (1) Дозволено отстапување меѓу договорените, од-

носно најавените количини на природен гас и стварно 
преземените во текот на  определени временски перио-
ди  изнесуваат: 

1)  Годишна граница на отстапување: ± 30% од до-
говорената годишна количина, 

2)  Дневна граница на отстапување:  ± 10% од наја-
вената дневна количина, 

3)  Месечна граница на отстапување: збирот на по-
зитивните и негативните отстапувањата до дозволени-
те граници за дневни отстапувања во текот на месецот, 
да изнесува до 10% од најавената количина за месецот, 

4) Граница на отстапување за изменета дневна на-
јава:  ± 5 % од  изменетата најавена дневна количина. 

 
Член 32 

(1)  ОСД ги следи, ги анализира и ги пресметува за-
губите во дистрибутивниот систем и презема мерки за 
намалување на загубите, при што е потребно да бидат 
исполнети условите за нормален режим на работа на 
дистрибутивниот систем. 

(2)  ОСД е должен да изработи План за намалување 
на загубите во дистрибутивниот систем и да го достави 
до РКЕ, заради одобрување.  

(3)  ОСД доставува годишни извештаи до РКЕ за ре-
ализација на планот од став (2) на овој член  како и за 
преземените мерки за намалување на загубите во дис-
трибутивниот систем. 

 
Член 33 

(1)  ОСД е должен да обезбеди доволни количини на 
природен гас за сопствена потрошувачка и за надомес-
тување на загубите од природен гас во дистрибутивни-
от систем. 

(2)  ОСД врши набавки на природен гас за покрива-
ње на загубите во дистрибутивниот систем и природен 
гас за сопствена потрошувачка, во согласност со Пра-
вилата за пазар на природен гас, а по пазарни услови, 
на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен 
начин, според Правила за набавка на природен гас за 
покривање на загубите во дистрибутивниот систем, од-
напред одобрени од Регулаторната комисија за енерге-
тика, а во кои се дефинираат постапките и критериуми-
те за набавка на природен гас за покривање на загу-
бите.  

(3)  ОСД е должен да води сметка за оптимизирање 
на постапките за набавка на природен гас за покривање 
на загубите во дистрибутивниот систем со цел да се 
обезбеди најповолна набавна цена на природниот гас. 

(4)  ОСД е должен најмалку еднаш годишно да орга-
низира отворен повик за набавка на природен гас за 
покривање на загубите во дистрибутивниот систем, 
според Правилата од ставот (2), при што е  должен по-
викот за набавка за наредната година да го објави нај-
доцна до 31 октомври во тековната година.   

(5)  ОСД е должен да ја чува севкупната документаци-
ја за спроведените отворени повици за набавка на приро-
ден гас за покривање на загубите во дистрибутивниот 
систем и да ја достави до РКЕ на нејзино барање, како и 
да доставува до РКЕ редовни месечни извештаи за наба-
вените количини на природен гас потребни за покривање 
на загубите во дистрибутивниот систем, постигнати цени 
по кои е извршена набавката, како и информации за дос-
тавените и прифатените понуди. 

 
Член 34 

(1)  ОСД е должен во дистрибутивниот систем да 
презема и преку дистрибутивниот систем да испорачу-
ва природен гас со квалитет пропишан во Мрежните 
правила за пренос на природен гас или според Табела 1 
дадена во Прилог 2, согласно Правилата за снабдување 
со природен гас.  

ОСД е должен да го одорира природниот гас кој 
што го испорачува преку дистрибутивниот систем и да 
ја следи ефикасноста на одоризацијата во согласност 
со прописите и неговите интерни правила со кои се 
уредуваат техничките услови за одоризација на при-
родниот гас. 

 
Член 35 

 (1) ОСД воспоставува, одржува и ажурира база на 
технички податоци за дистрибутивниот систем и за ко-
рисниците на дистрибутивниот систем кои особено 
содржат податоци за:  

1)  притисокот, 
2)  дистрибуирани количини на природен гас,  
3)  загуби на природен гас во дистрибутивниот сис-

тем, 
4)  прекини во испорака на природен гас и причини 

за прекините, 
5)  настани во дистрибутивниот систем. 
 (2) ОСД ќе ги определи условите и начинот на ко-

ристење на техничките податоци од базата на пода-
тоци, од ставот (1) на овој член.   

 
Член 36 

(1)  Заради обезбедување на сигурно, доверливо и 
ефикасно работење на дистрибутивниот систем ОСД е 
должен да врши постојан надзор врз проектирањето, 
изградбата и одржувањето на дистрибутивниот систем.  

(2)  По изградбата и ставањето во употреба на дел 
од дистрибутивниот систем, ОСД е должен да изврши 
геодетско снимање и во согласност со законите и дру-
гите прописи да го внесе во соодветниот катастар. 

 
Член 37 

(1)  При планирањето, проектирањето, изградбата, 
пробната работа, работењето, реконструкцијата, од-
ржувањето и другите зафати на дистрибутивниот сис-
тем ОСД е должен да ги применува законите и пропи-
сите како и техничките норми со кои се уредува проек-
тирањето, изградбата, работењето и одржувањето на 
системите за дистрибуција на природен гас.  

(2)  Заради типизација и стандардизација на начинот 
на вршење на работите од ставот (1), како и на мерната 
опрема, цевките, вентилите, катодната заштита и дру-
гите елементи на дистрибутивниот систем, може да се 
применуваат и интерни технички правила усвоени од 
страна на ОСД, ако не се во спротивност со законите и 
прописите како и со техничките норми.  

(3)  ОСД е должен на својата веб-страница да ги об-
јави интерните технички правила од ставот (2). 

 
Член 38 

(1)  ОСД обезбедува сигурен и безбеден режим на 
работа на дистрибутивниот систем преку изработка на 
оперативни планови за изградба, реконструкција, те-
ковно и инвестиционо одржување, како и за интервен-
тни зафати на дистрибутивниот систем. 

(2)  Оперативното планирање на режимот на работа 
на дистрибутивниот систем е процес на превентивно 
превземање на активности за оптимален режим на ра-
бота со кој се обезбедува:  

- сигурна и доверлива испорака со природен гас на  
корисниците на дистрибутивниот систем и 

- реализација на одржување, реконструкција и раз-
вој на дистрибутивниот систем, како и приклучување 
на нови корисници на дистрибутивниот систем. 

 
Член 39 

 (1) ОСД ги изготвува следните оперативни пла-
нови: 

1)  годишен оперативен план, за наредната година, 
кој ОСД го донесува и отпочнува да го применува нај-
доцна до 30 -ти ноември од тековната година;  
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2)  месечен оперативен план, за наредниот месец, 
кој ОСД го донесува и отпочнува да го применува нај-
доцна до 25-тиот ден од тековниот месец; и 

3)  седмичен оперативен план  за наредната сед-
мица, кој ОСД го донесува и отпочнува да го примену-
ва најдоцна до вторник, до 12:00 часот од тековната 
седмица.  

 
Член 40 

(1)  Корисниците на дистрибутивниот систем се 
должни најдоцна до 30 септември во тековната година 
да ги достават до ОСД плановите за одржување на об-
јектите, опремата и инсталациите  преку кои го корис-
тат природниот гас.   

(2)  При изработката на оперативниот план од став 
(1), точка 1) на членот 39 ОСД треба да ги има  пред-
вид доставените предлог планови од корисниците за 
одржување на постројките за користење на природен 
гас од ставот (1) и да изврши консултации и усогласу-
вања со засегнатите корисници на дистрибутивниот 
систем.  

 
Член 41 

(1)  ОСД изготвува дневни анализи на работата на 
дистрибутивниот систем и подготвува месечни, полу-
годишни и годишни извештаи за состојбите, настаните, 
како и за загубите во дистрибутивниот систем.  

(2)  Врз основа на анализата на работата на дистри-
бутивниот систем, ОСД предлага и/или презема мерки 
за подобрување на сигурноста на работата на дистри-
бутивниот систем. 

(3)  Врз основа на анализите од ставот (1), ОСД под-
готвува статистички извештај за нарушувањата во дис-
трибутивниот систем и истото  по нивно барање го 
доставува до РКЕ. 

 
Член 42 

 (1) ОСД е должен најдоцна до 31 октомври од те-
ковната година да го достави до ОСП предлогот на го-
дишниот оперативен план каде што за наредната годи-
на се предвидуваат активности на дистрибутивниот 
систем на точките на поврзување со преносниот сис-
тем, при што е потребно посебно да ги идентифицира:  

1) Објектите, инсталациите и опремата на точките 
на поврзување со преносниот систем врз кои ќе се пре-
земаат планираните активности и 

2) Период (месец, ден и час) и времетраење на пла-
нираната активност. 

 
Член 43 

(1)  По извршените консултации и координација ме-
ѓу ОСД, ОСП и поединечните засегнати корисници, а 
најдоцна до 30 ноември од тековната година ОСД го 
утврдува и го донесува годишниот оперативен план за 
планирани активности за наредната година на објек-
тите, инсталациите и опремата на дистрибутивниот 
систем  на точките на поврзување со преносниот сис-
тем и на точките на поврзување со корисниците . 

(2)  ОСД е должен на својата веб страница да го об-
јави планот од ставот (1). 

(3)  За секоја измена на планот од ставот (2) ОСД е 
должен да добие писмена согласност од ОСП и за-
сегнатите корисници.  

(4)  ОСД по претходно одобрување од РКЕ  треба да 
донесе и објави процедури за исклучување на објекти 
или на делови од дистрибутивниот систем, опфатени 
со планот од ставот (1).  

 
Член 44 

(1)  Корисниците на дистрибутивниот систем, по ба-
рање на ОСД, се должни да му доставуваат податоци 
потребни за прогнозирање на тековните/годишните 
потреби од природен гас и дистрибутивен капацитет, 

податоци за предвидувањата за месечната потрошу-
вачка, како и податоци за максималните и минимални-
те оптоварувања на дистрибутивниот систем. 

(2)  ОСД врши обработка на податоците од став (1) 
и изготвува оперативна анализа,  која содржи план за 
тековното работење, режим на работа во реално време 
и анализа на погонот по случување на настаните, при 
што може да се превземаат следните активности: 

1)  испитувања потребни за планирање на одржува-
њето на дистрибутивниот систем; 

2)  пресметка на ангажираноста на капацитетот на 
дистрибутивниот систем; и 

3)  проверка на доверливоста на дистрибутивниот 
систем.  

 
Член 45 

 (1) ОСД и корисниците на дистрибутивниот систем 
се должни да разменуваат оперативни информации, 
особено за: 

1)   проценката на можните ризици и потребата од 
преземање на соодветни интервенции; 

2)  одредени интервенции и настани и анализи на нив-
ните импликации врз дистрибутивниот систем; и 

3)  информациите од заеднички истраги на одредени 
настани. 

 
Член 46 

 (1) Корисниците на дистрибутивниот систем се 
должни да доставуваат до ОСД известувања кои сод-
ржат податоци за настани во дистрибутивниот систем 
за следните случаи:  

1)   активирање на кој било аларм или индикација за 
работни услови кои отстапуваат од нормалните; 

2)  нарушувања во испораката со природен гас; 
3)  прекин или при дефект во објектот или на дел од 

опремата или инсталациите во објектот каде што се ко-
ристи природниот гас;  

4)  прекин или при дефект на системот за управу-
вање, системот за комуникации, или на мерниот сис-
тем; 

5)  инциденти кои влијаеле или можеле да влијаат 
врз животот и здравјето на луѓето и животната сре-
дина, како и врз нормалниот  режим на работа на дис-
трибутивниот систем.  

 (2) Во случај кога состојба или настан од ставот (1) 
се случил или може да се случи на точките на приклу-
чување со преносниот систем, ОСД е должен известу-
вањата да ги достави до ОСП. 

 
Член 47 

(1)  ОСД, снабдувачот и корисникот се должни пред 
и за време на испораката на природниот гас во или од 
дистрибутивниот систем меѓусебно да се известуваат 
за сите факти, настани, состојби и околности што се 
однесуваат на договорената дистрибуција на природен 
гас или што можат да имаат влијание врз работењето 
на дистрибутивниот систем. 

(2)  Снабдувачот со природен гас кој што ги снабду-
ва потрошувачите приклучени на дистрибутивниот 
систем е должен да го извести ОСД за очекуваните по-
реметувања во испораката на природниот гас во или од 
дистрибутивниот систем. 

(3)  ОСД е должен да обезбеди и да гарантира до-
верливост на деловните податоци и информации коиш-
то ги добиваат од корисниците при вршењето на деј-
носта во согласност со закон.  

(4)  Обврската за обезбедување на доверливост на 
информациите од ставот (1) на овој член не се однесува 
на: 

1)  информации кои што се достапни до јавноста, 
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2)  информации за кои постои писмена согласност 
од лицето за кое се однесуваат информациите, 

3)  информации коишто носителот на лиценцата 
треба да ги обезбеди согласно со обврските утврдени 
во лиценцата, одлука на надлежен суд или на барање 
на државен орган и 

4)  информации коишто се неопходни за извршува-
њето на обврските утврдени во лиценцата. 

 (5) ОСД не смее да ги злоупотребува деловните тај-
ни и информации коишто се добиени при вршење на 
дејноста заради стекнување на деловна корист, како и 
заради преземање на дискриминаторски дејствија во 
корист на трети лица.  

 
Член 48 

 (1) Заради создавање на предуслови за сигурна и 
безбедна испорака на природен гас на потрошувачите 
приклучени на дистрибутивниот систем се врши усог-
ласување на манипулациите во дистрибутивниот сис-
тем со манипулациите на системот за пренос на приро-
ден гас. 

 (2) Приклучувањето на системот за дистрибуција на 
системот за пренос на природен гас како и зголемува-
ње на капацитетот на системот за дистрибуција се 
спроведува во согласност со одредбите на Условите за 
снабдување со природен гас како и со Мрежните пра-
вила за пренос на природен гас. 

 
3.1 Спроведување на активности врз  

дистрибутивниот систем 
 

Член 49 
 (1) Заради обезбедување на сигурно и доверливо 

работење на дистрибутивниот систем ОСД е должен да 
спроведува: 

1)  одржување и реконструкција на објектите, 
постројките и опремата на дистрибутивниот систем; 

2)  контрола на непропустливоста на дистрибутив-
ниот систем; 

3)  заштита на дистрибутивниот систем од меха-
нички, електрични и хемиски влијанија; 

4)  надзор врз активностите што се изведуваат од 
трети лица во заштитниот појас и  

5)  сервисирање на мерните, регулационите и други-
те уреди и опрема што се вградени во дистрибутивниот 
систем. 

 
Член 50 

(1) Одржувањето на дистрибутивниот систем прет-
ставува збир од организирани технички и администра-
тивни активности кои што ОСД ги презема со цел да се 
зачуват во најдобра оперативна состојба, односно тех-
ничка исправност, објектите, уредите, инсталацијата и 
опремата кои се дел од дистрибутивниот систем.  

(2) ОСД изработува соодветни упатства-прирачници 
за одржување на дистрибутивниот систем, со дефини-
рани активности, дефиниран обем и зачестеност, од-
носно периодичност на нивното извршување, како и 
начинот и формата на нивно документирање, како што 
се прегледи и контроли, испитувања, ревизии и ремон-
ти на објектите. 

 
Член 51 

 (1) Одржувањето на дистрибутивниот систем оп-
фаќа: 

 1) активности со кои треба да се утврдуваат состој-
бите на поединечните делови и  елементи кои го сочи-
нуваат дистрибутивниот систем и тоа: 

- прегледи – контроли; и 
- испитувања и ревизии. 
 2) Активности со кои треба да се доведат во технички 

исправна состојба поединечните делови и елементи однос-
но  дистрибутивниот систем во целина и тоа:   

- поправки и отстранување на недостатоци,  
- отклонување на дефекти, и 
- ремонти. 
 

Член 52 
 (1) Корисникот кој го изградил со свои средства 

приклучокот и го задржал во своја сопственост, а е дел 
од дистрибутивниот систем, должен е да обезбеди од-
ржување на приклучокот на начин и критериуми кои 
важат за деловите од дистрибутивниот систем што се 
во сопственост на ОСД.  

 (2) Заради остварување на обврската од став (1) ко-
рисникот е должен да склучи договор за одржување: 

 1) со ОСД за активностите на одржувањето со кои 
треба да се утврдуваат состојбите на поединечните де-
лови и  елементи од приклучокот преку: 

- прегледи - контроли и 
- испитувања и ревизии 
 2) со лиценцирано претпријатие за изградба и од-

ржување на таков вид објекти, за активностите на од-
ржувањето со кои треба да се доведат во технички ис-
правна состојба поединечните делови и елементи од 
приклучокот, преку: 

- поправки и отстранување на недостатоци,  
- отклонување на дефекти, и 
- ремонти. 
 

3.2 Планирани и непланирани работи на  
дистрибутивниот систем 

 
Член 53 

 (1) Како планирани работи се сметаат работите на 
дистрибутивниот систем што се однесуваат на изград-
ба или реконструкција на објекти, постројки и опрема 
и се изведуваат во согласност со плановите од член 38, 
како и сите други работи кои што на ОСД му се однап-
ред познати а особено: 

1)  прегледи и редовно одржување; 
2)  тестирања и контролни мерења; 
3)  приклучување на нови корисници; 
4)  изведување на работи на дистрибутивниот систем 

по барање од трети лица, и 
5)  изведување на работи од трети лица во заштитниот 

појас на дистрибутивниот систем. 
 

Член 54 
(1) ОСД  е должен преку јавните гласила, дневниот 

печат и својата веб страница да ги известува корисни-
ците за планираните прекини во дистрибутивниот сис-
тем.   

(2) Доколку во дистрибутивниот конзум кој е опфа-
тен со планираниот прекин има корисници, на кои сог-
ласно Правилата за снабдување со природен не смее да 
им се прекине испораката на природен гас гас или ко-
рисници на кои природниот гас им е неопходен за  неп-
речено одвивање на производствениот процес, ОСД е 
должен поединечно да ги извести (писмено, електрон-
ски или преку телефон) за планираниот прекин. 

 
Член 55 

 (1) Како непланирани работи на дистрибутивниот 
систем се сметаат работите во врска со отстранување 
на настанати дефекти или пречки кои што ОСД не мо-
жел да ги предвиди.  

 (2) Ако дефектите или пречките од ставот (1) можат 
да предизвикаат непосредна опасност за сигурноста на 
дистрибутивниот систем или за животот и здравјето на 
луѓето, животните или за животната средина или при-
родата, ОСД е должен во најкраток можен рок да изле-
зе на местото каде што лоциран дефектот или пречката 
и без одлагање да воспостави сигурно работење на дис-
трибутивниот систем. 
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Член 56 
(1)  Корисниците на дистрибутивниот систем се 

должни до ОСД да доставуваат известувања за плани-
раните интервенции врз опремата и инсталациите за 
користење на природниот гас најдоцна 72 часа пред 
планираниот почеток на интервенцијата. 

(2)  Известувањата од ставот (1) на овој член треба 
да содржат доволно податоци за интервенцијата, за да 
се овозможи ОСД да ги анализира и оцени последици-
те и ризиците од планираната интервенција врз работа-
та на дистрибутивниот систем.   

(3)  По усогласувањето на известувањата помеѓу 
ОСД и корисниците на дистрибутивниот систем, ОСД 
навремено ги врши потребните подготвителни работи 
во дистрибутивниот систем и ги известува корисници-
те на кои што може да влијае планираната интер-
венција.  

 
3.3 Изведување на работи во заштитниот појас  

на дистрибутивниот систем 
 

Член 57 
(1)  Не се дозволува изградба и изведување на други 

работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште 
под, над и покрај дистрибутивниот систем со кои може 
да се наруши процесот на дистрибуција на природен 
гас или да се загрози безбедноста на луѓето и имотот. 

(2)  По исклучок од ставот (1) на овој член лице кое 
што има потреба од изведување градежни и други ра-
боти во близина на заштитниот појас на дистрибутив-
ната мрежа е должно, заради обезбедување на сигур-
ност на дистрибутивниот систем, објектите, и имотот, 
како и заради заштита на животот и здравјето на луѓето 
и животните и животната средина и природата, да по-
бара согласност од ОСД за изведување на работите во 
заштитниот појас на дистрибутивниот систем.   

(3)  Кон барањето за согласност од ставот (1) подно-
сителот на барањето е должен да ја приложи и технич-
ката документација врз основа на која ќе се изведуваат 
работите.  

(4)  ОСД е должен писмено да му одговори на под-
носителот на барањето во рок од 15 дена од денот на 
приемот на барањето и да го извести за техничките и 
безбедносните услови за изведување на работите и за 
потребните мерки што треба да се преземат заради 
заштита на дистрибутивниот систем. 

(5)  Подносителот на барањето е должен на свој тро-
шок да ги преземе мерките за заштита на дистрибутив-
ниот систем определени од ОСД. 

(6)  Лицето на кое му е дадена согласност за изведу-
вање на работи во заштитниот појас на дистрибутивна-
та мрежа е должно три дена пред почетокот на работи-
те писмено да го извести  ОСД за точното време на 
почнувањето на работите и за планот за извршувањето 
на работите. 

 
Член 58 

(1) Работите во заштитниот појас на дистрибутивни-
от систем мора да се извршуваат во согласност со усло-
вите содржани во согласноста за изведување издадена 
од ОСД. 

(2) Ширината на заштитниот појас на цевководот, 
измерено од двете страни од оската на цевката за цев-
ководи и приклучоци под висок притисок изнесува три 
метри, а за цевководи и приклучоци под среден и низок 
притисок изнесува еден метар. 
 
4. Постапување на ОСД во случај на ограничување, 
прекин и повторно воспоставување на испораката 

на природен гас 
 

Член 59 
(1) Во случај на ограничување или престанување, 

како и во случај на повторно воспоставување на испо-
рака на природен гас на корисник приклучен на дис-

трибутивниот систем, ОСД е должен да ги спроведе 
сите постапки пропишани со закон или друг акт, како и 
со неговите интерни правила заради спречување на не-
контролирано истекување на природниот гас, пожар, 
експлозија или сличен настан. 

(2) Во случај на прекини во испораката на природен 
гас поради дефект, ОСД треба да воспостави повторна 
испорака, во најкраток можен рок.  

(3) Во случај на лоши временски услови и тешко 
пристапни терени, прекинот може да биде и подолгот-
раен, при што ОСД ќе ги информира корисниците за 
причините на прекинот и за очекуваното траење на не-
говото отстранување преку центри за информирање. 

(4) Корисниците приклучени  на дистрибутивниот 
систем се должни во случај на прекин или ограничу-
вање, како и во случај на воспоставување на повторна 
испорака на природен гас да постапуваат според упат-
ствата и препораките на ОСД. 

 
Член 60 

 (1) Со цел да се обезбеди правилна работа на дис-
трибутивниот систем, корисникот приклучен на дис-
трибутивниот систем е должен своите уреди и инстала-
ции за користење на природниот гас да ги користи во 
согласност со писмените упатства од производителот и 
монтажерот на тие уреди и инсталации, како и писме-
ните упатства од ОСД, на начин со кој ќе се оневозмо-
жи настанување на пречки на уредите и инсталациите 
за користење на природен гас кај другите потрошувачи 
и во дистрибутивниот систем. 

 
Член 61 

(1) Корисникот приклучен на дистрибутивниот сис-
тем е должен да му овозможи на ОСД физички пристап 
до деловите од системот што се наоѓаат на негова соп-
ственост заради одржување на системот и испитување 
на исправноста и непропустливоста на уредите и 
инсталациите за природен гас што се составен дел од 
дистрибутивниот систем. 

(2) Сопственикот, односно корисникот на земјиште-
то е должен да му дозволи на ОСД привремен премин 
преку тоа земјиште за вршење премер, снимање, проек-
тирање и изведување на работи на одржување и рекон-
струкција на дистрибутивниот систем. 

(3) Сопственикот, односно корисникот на земјиште-
то има право на надомест на евентуална штета настана-
та со работите од ставот (2). 

 
4.2 Координација на безбедноста 

 
Член 62 

(1) ОСД воспоставува  систем за координација на 
безбедноста во дистрибутивниот систем и донесува 
правила и упатства во кои се дефинираат принципите и 
постапките за безбедносните мерки и процеси за ра-
бота, а кои произлегуваат од закон, технички стандар-
ди и прописи.   

(2) Корисникот на дистрибутивниот систем е дол-
жен да се придржува кон воспоставениот систем за ко-
ординација на безбедноста во дистрибутивниот систем. 

(3) Корисникот на дистрибутивниот систем е дол-
жен да ја координира својата заштита од дефекти во 
постројките во кои користи природен гас  со заштитата 
од дефекти во дистрибутивниот систем, со цел дефек-
тите во неговите постројки за користење на природен 
гас да не предизвикаат пореметување во дистрибутив-
ната мрежа или кај другите корисници, особено преку: 

1)  времето на исклучување поради дефектот, кое 
мора да биде во границите кои ги одредува ОСД и 

2)  селективно делување на заштитните уреди во 
постројките за користење на природен гас кај корисни-
кот.  
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Член 63 
 (1) Системот за координација на безбедност во дис-

трибутивниот систем треба да го вклучува и следното: 
1)  водење на диспечерска книга; 
2)  описот на планираните зафати, тестирања или на 

мониторинг на елементите на дистрибутивниот систем 
и усвоените процеси за работа;  

3)  потребните безбедносни мерки за заштита при 
работа и заштита на околината и 

4)  временскиот распоред на потребните известува-
ња при усвоениот процес на работа.   

 (2) ОСД е должен да води диспечерска книга, запи-
си за доверливост на системите за комуникација, пода-
тоци од системот за надзор и управување, мерни пода-
тоци и истите е должен да ги чува најмалку десет го-
дини. 

 
Член 64 

 (1) ОСД и корисниците на дистрибутивниот систем 
треба, секој во сопствениот систем за документација за 
настани и интервенции во дистрибутивниот систем, да 
ја внесат и целата документација за преземените без-
бедносни мерки за заштита при работа и за заштита на 
околината, предвидени со Системот за координација на 
безбедноста во дистрибутивниот систем на точките на 
приклучување на корисникот на дистрибутивниот сис-
тем.  

 (2) ОСД и корисниците се должни документација 
од ставот (1) да ја чуваат најмалку пет години од мо-
ментот на настанот или на интервенцијата.  

 
Член 65 

(1)  ОСП и ОСД со посебен протокол, во согласност 
со системите за координација на безбедноста во пре-
носниот и дистрибутивниот систем ќе ги дефинираат 
прашањата во врска со управувањето и безбедноста во 
работењето на ГМРС во кои постојат точки на поврзу-
вање меѓу преносниот и дистрибутивниот систем. 

(2)  Системот за координација на безбедноста во 
дистрибутивниот систем треба да опфати и снимање и 
архивирање на преземените мерки, во согласност со 
пропишаните безбедносни постапки, кога се изведува 
работа на објект, постројка или инсталација што е на 
границата на разграничување и на управување помеѓу 
преносниот и дистрибутивниот систем.   

(3)  За секоја интервенција во точките на поврзува-
ње на преносниот и дистрибутивниот систем треба да 
се води документација со соодветни обрасци, догово-
рени и прифатени од двете страни. 

(4)  Во обрасците од ставот (3) треба да се наведат 
сите потребни постапки за реализирање на предви-
денaта интервенција, вклучувајќи и исклучувања, опис 
на предвиденaта интервенција, како и лице одговорно 
за спроведување на мерките за безбедноста.   

(5)  По извршената интервенција треба да бидат де-
финирани активностите/постапките за повторно вос-
поставување на нормалниот режим на работа на дис-
трибутивниот систем и да се изготви извештај за почи-
тување на постапките, предвидени со системот за ко-
ординација на безбедноста, прифатен од ОСД  и ОСП. 

 
Член 66 

 (1) При секоја интервенција во дистрибутивниот 
систем, потребно е да се осигура безбедноста на околи-
ната на местото на интервенцијата, од аспект на испол-
нување на стандардите за заштита на животната сре-
дина.  

 (2) Доколку при одделни интервенции постојат ри-
зици од контаминација или слично, треба да се презе-
мат следните мерки за безбедност на околината: 

1)  запознавање на  персоналот со потенцијалните ри-
зици; 

2)  обезбедување на деконтаминирачка опрема и мате-
ријали и 

3)  пропишување процедура за постапки во таков слу-
чај.  

 
Член 67 

 (1) ОСД е должен да организира служба за итни интер-
венции која што секојдневно во текот на 24 часа ќе обезбе-
ди надзор врз работата на дистрибутивниот систем со цел 
да се утврдат и преку итна интервенција да се отстранат де-
фектите и пречките кои што можат да ја загрозат сигурната 
и доверливата испорака на природен гас.  

 (2) Заради извршување на надзорот од ставот (1) 
ОСД е должен да обезбеди соодветна опрема која што 
треба да овозможи: 

1)  Утврдување и јавување за отстапувањата од нор-
малното работење на дистрибутивниот систем; 

2)  Симулација и прогноза на работните параметри 
на дистрибутивниот систем; 

3)  Следење на работата на клучните објекти, опре-
ма и инсталации на дистрибутивниот систем; 

4)  Надзор врз преземањето на природниот гас во 
влезните места на дистрибутивниот систем и испорака-
та од дистрибутивниот систем за корисниците на кои 
им се испорачува повеќе од 300.000 нм3 на годишно 
ниво; 

5)  Комуникација со корисниците приклучени на 
дистрибутивниот систем и 

6)  Организација на итни интервенции. 
(3) ОСД е должен да обезбеди бесплатен телефон-

ски број за повикување на службата за итни интер-
венции што ќе биде достапен 24 часа во текот на денот. 

 
4.3 План за ограничување на потрошувачката 

 
Член 68 

(1) По барање на ОПС или друг државен орган ОСД 
е должен да изготви план за ограничување на потрошу-
вачката и да го достави до РКЕ заради одобрување.  

(2) Планот од став (1) на овој член содржи постапки 
со кои се дефинира начинот на органичување на потро-
шувачката со намалување на притисокот и/или преку 
исклучување на одредени корисници на дистрибутив-
ниот систем, во случај на вонреден режим на работа 
или виша сила. 

(3) Со планот од став (1) на овој член се дефинираат  
групи на корисници на дистрибутивниот систем кои ќе 
бидат исклучени, како и распоред и времетраење на ис-
клучувањето на овие групи, во зависност од обемот на 
недостатокот на природниот гас во системот за пренос 
на природен гас. 

(4) Во случај на ограничување на потрошувачката, 
во согласност со планот од став (1) од овој член, ОСД и 
снабдувачот немаат обврска неиспорачаниот природен 
гас дополнително да им го испорачаат на корисниците 
на дистрибутивниот систем. 

  
5. Режим на работа на дистрибутивниот систем 

 
Член 69 

(1) Работењето на дистрибутивниот систем може да 
биде во нормален режим на работа, во нарушен режим 
на работа и во вонреден режим на работа. 

 
Член 70 

 (1) Се смета дека дистрибутивниот систем е во нор-
мален режим на работа кога:  

1) потрошувачите се снабдуваат со природен гас 
преку дистрибутивниот систем;   

2) притисoкот во дистрибутивниот систем, како и во 
точката на приклучување  на корисниците, се во про-
пишаните граници на отстапување од номиналниот 
притисок; и  
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3) оптоварувањата на сите елементи на дистрибу-
тивниот систем се помали од технички дозволените 
вредности. 

 
Член 71 

(1) Нарушен режим на работа на дистрибутивниот 
систем е кога постојат отстапувања од нормалниот ре-
жим на работа.   

(2) Во случај на појава на нарушен режим на работа 
на дистрибутивниот систем, ОСД е надлежен и одгово-
рен за спроведување на сите потребни мерки за: 

1) локализирање и изолирање на причините за нару-
шениот режим на работа; 

2) спречување на понатомошно ширење на нарушу-
вањето; 

3) обезбедување на снабдување со природен гас на 
што е можно поголем број корисници и 

4) воспоставување на нормален режим на работа.  
 (3) По барање на ОСД, корисниците на дистрибу-

тивниот систем се должни да достават соодветни ин-
формации, поврзани со појавата на нарушениот режим 
на работа.  

 (4) ОСД треба да ги зачува сите записи за наруше-
ниот режим на работа на дистрибутивниот систем и на 
барање на корисникот треба да му обезбеди увид во за-
писите.  

 (5) При примена на мерките во услови на нарушен 
режим на работа, ОСД е должен да ги утврди причини-
те за нарушениот режим и да воспостави нова конфи-
гурација на дистрибутивниот систем.  

 
Член 72 

 (2) Вонреден режим на работа на дистрибутивниот 
систем настанува во случаи кога постои опасност од 
прекин на испораката на природен гас на поголем дел 
од дистрибутивниот систем при испаѓање на дел од 
дистрибутивниот систем или кога постои опасност од 
прекин на работењето на системот за пренос на приро-
ден гас поради: 

1) прекин на работењето на дел од системот за пре-
нос на природен гас;  

2) пад на притисокот во дел од системот за пренос 
на природен гас; 

3) преоптоварување на дел од уредите, опремата и 
инсталациите на дистрибутивниот систем или 

4) недостиг на природен гас. 
 (2) Во случај на вонреден режим на работа на дис-

трибутивниот систем или на дел од системот за пренос 
на природен гас, ОСД може, без претходна најава, да 
исклучи одредени корисници на дистрибутивниот сис-
тем  заради спречување на понатамошно ширење на на-
рушувањата. 

 (3) Во случајите од став (2) ОСД е должен да поста-
пува согласно Законот за енергетика и Уредбата за 
прогласување на  кризна состојба во снабдувањето со 
природен гас, начинот на снабдување со природен гас 
во овие услови, мерките што се преземаат во случај на 
кризна состојба, како и правата и обврските на носите-
лите на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/13).  

  
6. Планирање на развојот и на одржувањето на  

дистрибутивниот систем 
 

Член 73 
 (1) Целта на планирањето на развојот на дистрибу-

тивниот систем е обезбедување сигурна, доверлива и 
квалитетна испорака на корисниците и преземање на 
природен гас од системот за пренос на природен гас .  

 (2) Развојот на дистрибутивниот систем се планира 
врз основа на: 

1) Стратегија за развој на енергетиката на Републи-
ка Македонија, 

2) просторните и урбанистичките планови; 
3) очекуван пораст на потрошувачката на природни-

от гас; 
4) анализа на погонските состојби на дистрибутив-

ниот систем изведена врз основа на погонските мерења 
и настани при режимот на работа на дистрибутивниот 
систем и  

5) податоци и предвидувања за новите приклучоци 
на дистрибутивниот систем. 

  
6.1. Планови за развој на дистрибутивниот систем 

 
Член 74 

 (1) Операторот на дистрибутивниот систем е одгово-
рен за долгорочно планирање на развојот на дистрибутив-
ниот систем на подрачјето на кое ја врши дејноста. 

 (2) ОСД е должен да донесе:  
1) Долгорочен план за развој на дистрибутивниот 

систем 
2) План за развој на дистрибутивниот систем, за пе-

риод од пет години; 
3) Годишна програма за реализација на планот за 

развој на дистрибутивниот систем за период од пет го-
дини. 

 (3) Планот за развој од ставот (2) точка 2) ОДС е 
должен да го донесува секоја година и најдоцна до 31 
октомври да го достави на согласност до РКЕ, а по до-
биената согласност да го објави планот,  освен финан-
сиските податоци содржани во него, на својата веб 
страница.  

 
Член 75 

 (1) Долгорочниот план и планот за развој на дис-
трибутивниот систем од членот 73, точки 1) и 2) особе-
но содржат: 

1) опис на постојната состојба на дистрибутивниот 
систем; 

2) обврските од договорот за јавно приватно пар-
тнерство; 

3) издадени согласности за приклучување на дис-
трибутивниот систем; 

4) анализа на погонот и водењето на дистрибутив-
ниот систем; 

5) карактеристиките на работните параметри на дис-
трибутивниот систем; 

6) реално и очекувано користење на капацитетот на 
дистрибутивниот систем; 

7) податоци за сигурноста и доверливоста на рабо-
тата на дистрибутивниот систем; 

8) економската оправданост за проширување и на-
доградување на дистрибутивниот систем; 

9) потреба за за модернизација, за надградба и за об-
новување на објектите; 

10) локации каде се планира да се развива или да се 
надгради дистрибутивниот систем со технички опис и 
карактеристики на предвидените работи, и 

11) потребни финансиски средства и финансиски из-
вори за реализација на планот. 

 
Член 76 

(1) При изготвувањето на Долгорочниот план за раз-
вој на дистрибутивниот систем и Планот за развој на 
дистрибутивниот систем за период од пет години, ОСД 
е должен да соработува со надлежните органи од об-
ласта на градењето, планирањето и уредувањето на 
просторот во постапката за изготвување и носење на 
урбанистички планови. 

(2) ОСД треба да побара прелиминарни податоци за 
потребите од природен гас од корисниците на приро-
ден гас како и од снабдувачите заради изготвување на 
развојни планови на дистрибутивниот систем како и 
заради изготвување на дополнителни студии за проши-
рување на дистрибутивниот систем. 
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Член 77 
 (1) Годишната програма за реализација на планот за 

развој на дистрибутивниот систем за период од пет го-
дини, особено содржи: 

1) опис на инвестициските работи кои треба да се реали-
зираат во годината за која се однесува програмата; и 

2) планирани финансиски средства и финансиски 
извори за реализација на годишната програма. 

 (2) ОСД е должен секоја година да ја доставува до 
РКЕ програмата од став (1)(1) на овој член.  

 (3) ОСД за секој регулиран период изготвува и дос-
тавува за одобрување до РКЕ план за инвестирање во 
дистрибутивниот систем, во кој особено треба да биде 
прикажано очекуваното зголемување на ефикасноста 
на работата на дистрибутивниот систем како резултат 
на предвидените инвестиции.  

  
7. Прогнози за потрошувачката на природен гас 

 
Член 78 

Корисникот на природниот гас приклучен на дис-
трибутивниот систем е должен во писмена форма да 
доставува до ОСД најави за количините природен гас 
кои планира да ги превземе во определени временски 
интервали и тоа: 

1) квартална најава: најдоцна 50 дена пред почето-
кот на секој  квартал, корисникот треба  да ги најави 
количините на природен гас кои има намера да ги пре-
земе во наредниот квартал по месеци, при што најаве-
ните количини за кварталот не можат да бидат поголе-
ми од договорените количини за тој квартал; 

2) месечна најава: најдоцна 12 дена пред почетокот 
на секој месец, корисникот треба да ги најави количи-
ните на природниот гас кои планира да ги преземе во 
наредниот месец, при што најавените количини не мо-
же да бидат поголеми од количините за тој месец наве-
дени во кварталната најава; 

3) неделна најава: најдоцна до четврток до 8 часот 
од тековната недела, корисникот треба да ги најави ко-
личините на природниот гас кои планира да ги превзе-
ме секој ден поодделно во текот на наредната недела, 
која започнува со понеделник; и  

4) дневна најава: количините на природниот гас кои  
корисникот планира да ги превземе во текот на денот 
содржани се во неделните најави. Планираните и наја-
вените количини на природен гас за дневно превзема-
ње не можат да бидат поголеми  од максималната днев-
на потрошувачка договорена меѓу Операторот на сис-
темот за дистрибуција и корисникот. 

 (2) Корисникот е должен при најавитe да ги почиту-
ва важечките договори за пристап и дистрибуција на 
природен гас и за снабување со природен гас.   

 (3) Ако на ОСД од одделен корисник во рокот опре-
делен во точката 3) од ставот (1) не му биде доставена 
неделна најава, како валидна ќе се смета неделната на-
јава доставена во претходната недела.  

 
Член 79 

(1) Согласно најавите од корисниците за планирано 
преземање на природен гас во определените периоди, 
ОСД како корисник на системот за пренос на природен 
гас е должен да изготвува збирни биланси за потрошувач-
ката на природен гас во дистрибутивниот систем и до 
ОСП да доставува во писмена форма најави за количини-
те на природниот гас кои треба согласно мрежните прави-
ла за пренос се планира да бидат испорачани, односно 
превземени преку системот за пренос во овие периоди. 

(2) Најавите мораат да бидат во рамките на догово-
рените дистрибутивни, односно договорените пренос-
ни капацитети.  

 
Член 80 

(1) ОСД изработува и најдоцна до 31 октомври секо-
ја година доставува до РКЕ и до министерството над-
лежно за работите од областа на енергетиката едного-
дишни и петгодишни прогнози за потребите од приро-
ден гас за дистрибутивниот систем со кој управува. 

(2)  За изработка на прогнозите од ставот (1) корис-
ниците односно снабдувачите најдоцна до 15 октомври 
секоја година треба да достават до ОСД објективна 
проценка на потрошувачката на природен гас  по месе-
ци за периодот за кој се однесува прогнозата. 

 
8. Правила за мерење 

 
Член 81 

(1) Мерењето на количините и квалитетот на при-
родниот гас се врши заради: 

1) Обезбедување на технички предуслови за испора-
ка на природниот гас во и од дистрибутивниот систем; 

2) Сигурна работа на дистрибутивниот систем;  
3) Користење на договорениот приклучен капацитет 

на дистрибутивниот систем;  
4) Утврдување на количините на природен гас испо-

рачани во и од дистрибутивниот систем;  
5) Утврдување на калоричната вредност на испора-

чаниот природен гас и  
6) Пресметка на трошоците поврзани со користење-

то на дистрибутивниот систем. 
 (2) Количината на протечениот природен гас на 

влезните и на излезните мерни места се мери во нор-
мални метри кубни (nm3), при температура од 
293,150К и апсолутен притисок од 1,01325 bar. 

 
Член 82 

(1) Мерењето на протечените количини природен 
гас се врши континуирано на влез и на излез од систе-
мот за дистрибуција.  

(2) Мерењето се врши со мерни уреди чии каракте-
ристики мора да бидат во согласност со меѓународните 
стандарди, прописи и правила за метролошки услови 
кои важат во Република Македонија и системот за да-
лечинско читање и контрола на Операторот на дистри-
бутивната мрежа. 

(3) Мерната опрема што влегува во состав на мерни-
от уред (филтер, коректор на зафатнина, мерило на 
протек, опрема за читање, чување и пренос на пода-
тоци, трансмитер за притисок и температура)  мора да 
биде редовно проверувана, калибрирана и потврдена 
од страна на овластено лице, согласно прописите за 
метрологија кои важат во Република Македонија. 

(4) Мерните уреди можат да  се стават во употреба 
само ако се прописно жигосани и ако поседуваат уве-
рение за заверка на мерниот уред, односно сертификат 
за верификација на исправноста на мерилото.  

(5) На секое пресметковно мерно место и на секој 
корисник на дистрибитивниот систем му се доделува 
посебен идентификациски код, во согласност со иден-
тификациската шема што ја утврдува ОСД. 

 
Член 83 

(1) Мерната опрема е во сопственост на ОСД и сос-
тавот, карактеристиките и местоположбата на мерната 
опрема ги одредува ОСД.  

(2) ОСД е должен да води грижа за документацијата 
за мерната опрема.  

(3) Мерната опрема мора да биде сместена во мерни 
ормари за да се обезбеди заштита од несоодветни тем-
пературни услови, од влага и од прашина, како и од 
оштетувања, од вибрации и од други влијанија.  

(4) ОСД  е должен да ги пломбира и/или да ги зак-
лучи мерните ормари.  

(5)  Пломбата мора да го содржи жигот на ОСД и да 
биде поставена на начин што оневозможува влијание 
врз мерењето и/или врз пресметката на количините на 
природниот гас.  

(6)  Во случај на директен или далечински комјутер-
ски пристап до мерните податоци, пристапот кон пода-
тоците од пресметковното мерно место мора да биде 
заштитено со однапред доделено право на пристап и 
тоа за:  
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1)  прибирање на мерните податоци; 
2)  за промена на времето и датумот; 
3)  за поставување параметри на нагодување, на та-

рифната програма и на останатите функции; 
4)  за одредбите на комуникациските параметри.   
 

Член 84 
(1)  ОСД е должен на сопствен трошок да ја одржу-

ва мерната опрема, во согласност со закон, со технич-
ките прописи. 

(2)  ОСД е должен да ја следи состојбата со исправ-
носта на мерната опрема и да ја регистрира секоја  пов-
реда на елементите на мерното место и на пломбата.  

(3)  ОСД е должен да обезбеди периодична верифи-
кација на мерните уреди преку целосно опфаќање на 
сите броила или преку верификација на случаен приме-
рок, во согласност со закон и  друг пропис .  

(4)  Корисниците на дистрибутивниот систем можат 
писмено да побараат од ОСД вонредна верификација 
на мерната опрема, доколку се сомневаат во точноста 
на мерењето на количините на природниот гас. 

(5)  Доколку со вонредната верификација се утврди 
дека мерната опрема на корисникот на дистрибутивни-
от систем има поголемо отстапување од дозволеното, 
во согласност со важечките прописи, трошоците за 
вонредната верификација и за замената на опремата на 
пресметковното мерно место ќе бидат на товар на 
ОСД, а доколку се утврди дека нема поголеми отстапу-
вања трошоците ќе бидат на товар на корисникот на 
дистрибутивниот систем. 

 
Член 85 

 (1) Корисникот на дистрибутивниот систем е дол-
жен, во најкраток можен рок да го извести ОСД докол-
ку воочи: 

1) оштетување на мерната опрема од мерните места; 
2) неправилно функционирање на мерната опрема; 
3) кражба на мерната опрема или на останатата оп-

рема; 
4) отстранување или оштетување на пломбата и 
5) оштетување на мерните ормари. 
 (2) Доколку ОСД утврди или биде известен, од 

страна на корисниците на дистрибутивниот систем, за 
настанато оштетување и/или за неправилно функцио-
нирање на мерната опрема должен е да ја поправи или 
да ја замени опремата во најкраток можен рок и за тоа 
писмено да го извести корисникот на дистрибутивниот 
систем.  

 (3) Во случајите од ставот (1), трошоците за на-
бавка, замена или поправка на мерната опрема се на то-
вар на ОСД, освен кога оштетувањето и/или неправил-
но функционирање на мерната опрема е настанато по 
вина на корисникот на дистрибутивниот систем. 

 (4) За оштетување или за кражба на броило и/или 
на останатата мерна опрема, за отстранување на плом-
би или за оштетување на мерниот ормар, вградени на 
имот на корисникот на дистрибутивниот систем, е од-
говорен корисникот на дистрибутивниот систем.  

 (5) Во случајите од ставот (3), трошоците за на-
бавка, замена или поправка на мерната опрема се на то-
вар на корисникот на дистрибутивниот систем. 

 
Член 86 

(1)  ОСД или корисникот на дистрибутивниот сис-
тем може да побараат вонредно испитување на мерната 
опрема на одредено мерно место.  

(2)  Испитувањето и повторната калибрација на оп-
ремата може да се врши само од лабораторија која што 
е овластена, односно акредитирана во согласност со 
прописите за метрологија.  

(3)  Трошоците за вонредното испитување се на те-
рет на страната која го побарала вонредното испиту-
вање.  

(4)  Ако при вонредното испитување се утврди дека 
испитуваната опрема е неисправна, трошокот за вон-
редното испитување е на терет на Операторот на дис-
трибутивната мрежа. 

 
Член 87 

 (1) ОСД ја утврдува локацијата на мерните уреди во 
зависност од техничките можности на пресметковното 
место и таа може да биде на имотот или надвор од имо-
тот на корисникот приклучен на дистрибутивниот сис-
тем. 

 (2) Ако мерниот уред се наоѓа на имот од корисни-
кот, корисникот е должен да му овозможи на овластено 
лице на ОСД право на пристап на секој имот или об-
јект до мерниот уред заради: 

1)  читање на мерните уреди, 
2)  контрола, вградување, надзор, промена и замена 

на мерниот уред, 
3)  исклучување на корисникот кога постапува спро-

тивно со условите за користење на дистрибутивниот 
систем пропишани во мрежните правила за дистрибу-
ција и 

4)  исклучување на потрошувачот по барање на 
снабдувачот, во согласност со одредбите од правилата 
за снабдување со природен гас. 

 
Член 88 

(1)  ОСД врши набавка, вградување и замена на 
мерната опрема во согласност со Законот за енерге-
тика, со техничките прописи и со одредбите од Мреж-
ните правила. 

(2)  Корисникот на дистрибутивниот систем може 
да бара вградување броило со поголем број функции 
и/или со подобри карактеристики во однос на броилата 
кои ги вградува ОСД. Доколку постојат технички ус-
лови, ОСД е должен да ја вгради бараната опрема, а 
трошоците за набавка и за монтажа на опремата се на 
сметка на корисникот на дистрибутивниот систем. 

(3)  Мерната опрема се вградува во согласност со 
Законот за енергетика, со техничките прописи и со од-
редбите од овие Мрежни правила. 

(4)  ОСД има право на сопствен трошок да ги заме-
ни со нови постојните броила во сопственост на корис-
ниците на дистрибутивната мрежа. 

(5)  Ако ОСД утврди дека при замена на постојниот 
мерен уред во сопственост на корисникот е потребно 
да се изврши дислокација на мерното место, должен е 
на своја сметка да ја изведе дислокацијата со минимал-
но нарушување на обезбедувањето на услугата на ко-
рисникот.  

(6)  ОСД е должен да ги надомести штетите врз 
имотот на корисникот настанати како последица на 
дислокацијата на мерното место. 

 
Член 89 

(1)  Превземената количина на природен гас на влез 
во дистрибутивниот систем во претходниот месец, по 
правило се утврдува како разлика на отчитаната состој-
бата на броилото на мерниот уред на влез во дистрибу-
тивниот систем во првиот ден од тековниот месец и на 
отчитаната состојба на броилото во првиот ден од 
претходниот месец. 

(2) Состојбата на броилото ја отчитува операторот 
на преносната мрежа и е должен да ги доставува пода-
тоците од мерењата до ОСП и ОСД.  

 
Член 90 

(1) Испорачаната количина на природен гас на излез 
од дистрибутивниот систем во претходниот месец се 
утврдува како разлика на прочитаната состојбата на 
броилото на мерниот уред на излез од дистрибутивни-
от систем во првиот ден од тековниот месец и на про-
читаната состојба на броилото во првиот ден од прет-
ходниот месец.  
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(2) По правило, состојбата на броилата кај потрошу-
вачите приклучени на дистрибутивниот систем се чита 
првите (три) дена од тековниот месец. 

(3) Состојбата на броилото ја отчитува ОСД.  
(4) Читање и регистрирање на состојбата на броила-

та надвор од термините утврдени во ставовите (1) и (2), 
со цел за утврдување на количините на превземени и 
испорачани количини на природен гас, задолжително 
се врши при промена на цената на природниот гас,  или 
при промена на условите за набавка, пренос и дистри-
буција на природниот гас. 

 
Член 91 

 (1) Доколку се утврди дека мерниот уред на влез 
или на излез од дистрибутивниот систем во одреден 
временски период неправилно или воопшто не ја ре-
гистрирал состојбата, се применуваат следниве начини 
за утврдување на превземени, односно испорачани ко-
личини на природен гас: 

- Доколку состојбата не ја регистрирал мерниот 
уред на влез во дистрибутивниот систем, превземената 
количина на природниот гас се утврдува согласно по-
стапката утврдена во мрежните правила за пренос на 
природен гас за таков случај, а проверка се врши спо-
ред состојбата на испорачаните количини на природен 
гас, регистрирани на мерните уреди на излез од дис-
трибутивниот систем за истиот период за кој мерниот 
уред на влез во дистрибутивниот систем не ја регис-
трирал или погрешно ја регистрирал состојбата. 

- Доколку состојбата не ја регистрирал еден од мер-
ните  уреди  на излез од дистрибутивниот систем, ис-
порачаната количина на природен гас преку тој мерен 
уред се определува како разлика помеѓу регистрирани-
те количини на природен гас на влез во дистрибутив-
ниот систем и збирот на регистрираните количини на 
природен гас на мерните уреди на излез од дистрибу-
тивниот систем. 

- Доколку состојбата истовремено не ја регистрира-
ле повеќе мерни уреди на излез од дистрибутивниот 
систем, испорачаните количини на природен гас на 
потрошувачите преку овие мерни уреди се определува 
како разлика помеѓу регистрираните количини на при-
роден гас на влез во дистрибутивниот систем и збирот 
на регистрираните количини на природен гас на оста-
натите мерни уреди на излез од дистрибутивниот сис-
тем, а разликата се распределува пропорционално спо-
ред учеството во потрошувачката на природен гас на 
овие потрошувачи во претходниот период или пропор-
ционално на дневните најави (номинации) за потрошу-
вачка во тој период. 

 
Член 92 

(1) На пресметковните мерни места на кои надпри-
тисокот е поголем од 100 mbar, количините на природ-
ниот гас се мерат со мерен уред кој што има вграден 
коректор на волуменот на природниот гас. 

(2) На пресметковните мерни места на кои надпри-
тисокот е поголем од 22 mbar а помал или еднаков на 
100 mbar, количините на природниот гас се мерат со 
мерен уред кој што нема вграден коректор на волуме-
нот на природниот гас, со тоа што вредностите што се 
отчитани на мерниот уред се корегираат со примена на 
фактор на корекција според притисокот. 

(3) На пресметковните мерни места што се изложе-
ни на поголеми промени на температурата, количините 
на природниот гас се мерат со мерен уред со вграден 
коректор на волуменот на природниот гас или со мерен 
уред со температурна компензација. 

(4) Ќе се смета дека состојбата со природниот гас е 
стандардна на пресметковни мерни места каде што: 

- надпритисокот е помал или еднаков на 22 mbar, 
- пресметковното мерно место не е изложено на те-

мературни промени и 
- не е вграден коректор на волуменот на природни-

от гас. 

 (5) Во случај кога ОСД утврдил дека мерниот уред 
е исправен, а вградениот коректор на волуменот на 
природниот гас е неисправен, заради утврдување на ко-
личините на испорачаниот природен гас ОСД ке из-
врши корекција на отчитаните вредности на мерниот 
уред со примена на факторот на корекција. 

 (6) ОСД го пресметува факторот на корекција на 
начин утврден во Прилогот 3 кој што е составен дел на 
овие Мрежни правила. 

 
Член 93 

(1)  На излезните места од дистрибутивниот систем 
на кои годишно се испорачува повеќе 100.000 нм3 при-
роден гас или приклучниот капацитет е поголем или 
еднаков на 16нм3/h. во мерниот уред задолжително 
треба да биде вграден и коректор на волуменот на при-
родниот гас.  

(2)  ОСД е должен на барање од корисникот на дис-
трибутивниот систем да вгради коректор на волуменот 
на природниот гас во мерниот уред на трошок на ко-
рисникот, без оглед на условите во однос на притисо-
кот и температурата на природниот гас на пресметко-
воното мерно место. 

 
8.1 Мерни податоци 

 
Член 94 

(1) Мерните податоци се состојат од сите измерени 
вредности и од нив пресметаните вредности.  

 (2) Мерните податоци вклучуваат:  
1) измерени, временски зависни вредности за коли-

чини на природен гас добиени од мерната опрема на 
пресметковното мерно место; 

2) пресметани вредности од измерените податоци, 
обработени од страна на ОСД; 

3) проценети или заменети податоци во случај на 
непостоење или погрешни податоци и 

4) податоци кои се користат за пресметка и други 
намени.  

 (3) Мерните податоци мораат да бидат собрани, об-
работени и чувани на сигурен и доверлив начин во база 
на мерни податоци што ја основа и ја одржува ОСД.  

 (4) Базата на мерни податоци мора да овозможи:  
1) евиденција на пресметковни и контролни  мерни 

места; 
2) евиденција за променети податоци на карактерис-

тиките на мерната опрема и/или на мерното место; 
3) податоци за проверка и за потврда за точноста на 

мерните места; 
4) означување на разменетите мерни податоци; 
5) обработка на собраните мерни податоци; и 
6) размена на податоци помеѓу ОСД, ОСП и корис-

ниците на дистрибутивниот систем. 
 (5) ОСД е сопственик на собраните мерни пода-

тоци, односно на базата на мерни податоци.  
 

Член 95 
 (1) Општите податоци за пресметковното мерно 

место содржат:  
1) идентификациски код на пресметковно мерно 

место; 
2) податоци за корисникот на дистрибутивниот сис-

тем; 
3) податоци за адресата на пресметковното мерно 

место; 
4) број на решение за согласноста за приклучување; 
5) одобрена едновремена моќност; 
6) податоци за мерните големини; и 
7) останати општи податоци.  
 (2) Податоците за мерната опрема содржат:  
1) назив на производителот, тип, сериски број, годи-

на на производство и класа на точност; 
2) податоци од техничката спецификација; 
3) податоци за поставените параметри на уредите; 
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4) датум на последно баждарење; 
5) службена ознака на типот на мерниот уред; 
6) останати податоци.  
 (3) Податоците за комуникациската опрема сод-

ржат:  
1) име на опремата; 
2) име на производителот, тип, сериски број и тех-

ничка спецификација; 
3) име на комуникацискиот протокол; 
4) телефонски броеви за остварување врска; 
5) идентификација за корисникот на телекомуника-

циската мрежа и право на пристап; 
6) право на пристап (авторизација за читање и/или 

упис) и 
7) останати податоци. 
 

Член 96 
 (1) ОСД е одговорен за собирање на мерните пода-

тоци од пресметковните мерни места и е должен да ги 
преземе сите потребни мерки за навремено собирање 
на податоците во соодветни пресметковни мерни ин-
тервали.  

 (2) ОСД собира мерни податоци за корисникот на 
дистрибутивниот систам преку отчитување на мерните 
уреди на пресметковните мерни места, и тоа:  

 1) со непосредно отчитување на мерните уреди; 
 2) со далечинско отчитување на мерните податоци 

или 
 3) со доставување мерни податоци од страна на ко-

рисникот на дистрибутивниот систем. 
 (3) Системот за собирање на мерните податоци од 

електронските мерни уреди мора да биде синхронизи-
ран и да биде наместен според средноевропско време. 

 
Член 97 

 (1) ОСД е одговорен за проверка на собраните мер-
ни податоци. 

 (2) Проверката на мерните податоци, собрани со 
непосредно отчитување на мерните уреди опфаќа: 

1) проверка на идентификацискиот код на пресмет-
ковното мерно место и 

2) користење автоматизирани комјутерски постапки 
за проверка и потврдување на мерните податоци. 

 (3) Проверката на мерните податоци собрани со да-
лечинско исчитување опфаќа: 

 1) проверка на целокупноста на собраните пода-
тоци; 

 2) преглед и анализа на собраните информации за 
неправилни состојби на мерната опрема и 

 3) постапка за проверка на точноста на мерењето. 
 (4) Доколку постојат разлики меѓу собраните пода-

тоци од мерните уреди на корисникот на дистрибутив-
ниот систем и податоците во базата на мерните пода-
тоци, се врши дополнителна, непосредна контрола на 
самото пресметковно место. 

 (5) Доколку се утврди дека параметрите на мерните 
уреди се идентични со параметрите во базата на мерни-
те податоци, се смета дека истите се потврдени. 

 
Член 98 

 (1) Управувањето со собраните и со потврдените 
мерни податоци го врши ОСД. 

 (2) Управувањето со мерните податоци се состои од 
следниве активности: 

1) архивирање и чување на потврдените мерни по-
датоци во базата на мерни податоци; 

2) процена и замена на мерните податоци; 
3) обработка на потврдените мерни податоци во 

форма за пресметка; 
4) обезбедување достапност на обработените мерни 

податоци за пресметка и за наплата и 
5) обезбедување достапност на мерните податоци за 

анализа, за планирање и за други потреби. 

Член 99 
(1)  ОСД е должен да овозможи пристап до мерните 

податоци согласно закон, овие Мрежни правила  и дру-
ги прописи. 

(2)  ОСД и ОСП со посебен протокол ќе го уредат 
правото на пристап до мерните податоци со кои упра-
вуваат, а се однесуваат на пресметковните мерни места 
на точките на поврзување на преносниот и дистрибу-
тивниот систем.  

(3)  ОСД е одговорен за обезбедување на доверли-
воста и заштитата на мерните податоци.  

(4)  Давањето или овозможувањето пристап до мерни-
те податоци е дозволено исклучиво под услови и со цели 
дефинирани со Законот за енергетика или други закони,  
овие Мрежни правила и други прописи и/или во соглас-
ност со корисниците на дистрибутивниот систем. 

 
9. Неовластено преземање на природен гас 

 
Член 100 

Се смета дека настанало неовластено преземање на 
природен гас: 

1) ако корисникот извршил приклучување на својот 
објект на дистрибутивниот систем, без Решение за сог-
ласност за приклучување издадено од ОСД;  

2) по исклучување на корисникот од страна на ОСД, 
корисникот повторно самоволно се приклучил на дис-
трибутивниот систем;  

3) ако корисникот презема нерегистрирана количи-
на на природен гас без мерна опрема, вградена мерна 
опрема која не е одобрена и/или вградена од ОСД, или 
ако:  

 - извршил манипулација врз мерниот уред;  
 - извршил премостување на мерната опрема; 
 4) ако корисникот презема природен гас преку ош-

тетена мерна опрема и/или заштитната пломба е от-
странета, со што е оневозможено правилно регистрира-
ње на преземената количина на природен гас. 

 
Член 101 

 (1) ОСД пресметува надоместок за неовластено 
преземен природен гас, кој се состои од:  

 1) надоместок за количини на неовластено презе-
мен природен гас и  

 2) надоместок за трошоци предизвикани со неов-
ластеното преземање на природен гас кој ги вклучува 
трошоците за замена и набавка на опремата која е ош-
тетена при неовластеното превземање на природен гас. 

 (2) При пресметката на надоместокот за неовласте-
но преземен природен гас ќе се применуваатг цените 
на природниот гас кои биле важечки во периодот на 
неовластеното преземање. 

 (3) Периодот за пресметка на надоместокот за неов-
ластено користење на природен гас мо же да изнесува 
најмногу една година наназад од денот на утврдување 
на неовластеното користење на природен гас, а може 
да биде и пократок и во тие случаи ќе се земе датумот 
од документацијата на ОСД од кој може да се утврди 
моментот на настанување на неовластеното користење, 
или од моментот на: 

 1) последната извршена контрола на мерното место 
и приклучокот, при што отчитување на мерниот уред 
не се смета како контрола на мерното место и приклу-
чокот, 

 2) замената, одјавата или пријавата на мерниот 
уред, или 

 3) последното утврдено неовластено користење на 
природен гас. 

 (4) За месецот во кој е утврдено неовластено презе-
мање на природен гас, се пресметува надоместок за це-
лиот месец.  
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Член 102 
 (1) Собирање на податоци за откривање на неовлас-

тено преземање на природен гас се врши при: 
 1) Редовно отчитување на мерните уреди; 
 2) Анализа на потрошувачката на природен гас или 

анализа на загубите на определени подрачја; 
 3) Одржување на мерното место и на приклучокот 

или редовна или вонредна контрола на мерната оп-
рема; 

 4) Пријава од страна на вработен во ОСД или од 
трето лице; 

 (2) Врз основа на податоците од став 1 на овој член, 
за мерното место и/или на мерната опрема за кои по-
стои сомневање дека неовластено се презема природен 
гас, ОСД изготвува работен налог за контрола на мер-
но место и/или мерна опрема. 

 (3) Во случај кога ќе се открие неовластено презе-
мање на природен гас, при извршување на било кои 
други редовни активности (замена на мерен уред, ис-
клучување, одржување, постапување по барање на пот-
рошувач, отстранување на дефекти, итн)  од страна на 
стручните лица на ОСД, се изготвува Записник за ут-
врдување на неовластено преземање на природен гас, 
без претходно издаден работен налог. 

 
Член 103 

(1) Контрола на мерното место и/или на мерната оп-
рема вршат стручни лица на ОСД.  

(2) При контролата од ставот (1) може да се утврди 
дека постои неовластено преземање на природен гас 
само ако во контролата учествувале најмалку две 
стручни лица на ОСД.  

(3) Потрошувачот или негов претставник има право 
да присуствува на контролата од ставот (1). 

(4) Стручните лица задолжително треба да поседу-
ваат легитимација издадена од ОСД, која се должни да 
ја покажат на барање на потрошувачот.  

(5) Доколку при контролата  од ставот (1) се утврди 
неовластено преземање на природен гас, стручните ли-
ца на ОСД задолжително треба тоа да го утврдат во За-
писник и да обезбедат докази (мерна опрема, оштетени 
пломби, фотографии и слично). 

 
Член 104 

(1) За вршење на контрола на мерно место, ОДС из-
дава работен налог во кој задолжително треба да се на-
ведат податоци за пресметковното мерно место и за 
стручните лица на ОСД кои што ја вршат контролата. 

(2) По  извршената  контрола се врши контрола на 
налозите и на повратните информации добиени во 
врска со контролата.  

(3) ОСД е должен да ја чува документацијата (за-
писник за утврдување на неовластено преземање на 
природен гас, работен налог, фотографии и други дока-
зи ) со која при контролата е утврдено дека постои не-
овластено преземање на природен гас. 

 
Член 105 

 (1) Записникот за утврдување на неовластено презе-
мање на природен гас особено содржи: 

1) Податоци за пресметковното мерно место; 
2) Податоци за контролно мерно место (доколку по-

стои); 
3) Датум на утврдување на неовластено превземање 

на природен гас; 
4) Податоци за лицата кои ја извршиле контролата 

на мерното место и/или мерната опрема и  
5) Начинот на кој е извршено неовластено превзема-

ње на природен гас; 
 (2) Записникот за утврдување на неовластено презе-

мање на природен гас мора да го потпишат најмалку 
две стручни лица на ОСД и потрошувачот, односно не-
гов претставник, доколку е согласен со записникот, 
при што, доколку: 

 - потрошувачот или неговиот претставник не е сог-
ласен со записникот, тогаш треба да се потпише на 
место “Не сум согласен со записникот“; 

 - потрошувачот или неговиот претставник одбива 
да се потпише на записникот, стручното лице на ОСД 
задолжително го потпишува текстот и додава забе-
лешка:“потрошувачот одбива да го потпише записни-
кот“; или 

-  потрошувачот или неговиот претставник не е при-
сутен при извршувањето на контролата на мерното 
место и/или мерен уред во записникот се става забе-
лешка: „Потрошувачот не е присутен“, а ОСД е должен 
записникот да му го достави по пошта.  

 (3) ОСД е должен на потрошувачот да му остави 
еден примерок од записникот.  

 (4) По составувањето на Записникот за утврдување 
на неовластено превземање на природен гас, ОСД пра-
ви контрола дали записникот е изготвен во согласност 
со овие Mрежни правила и ако се утврди грешка, не-
цeлосно или погрешно утврдени факти, се прави дора-
ботка или измена на Записникот на сите примероци.  

 (5) Во случај кога не може да се доработи примеро-
кот кој е доставен на потрошувачот, се изработува нов 
записник во кој ќе се евиденираат сите податоци пот-
ребни за изработка на пресметката. Новиот записник се 
доставува на потрошувачот. 

 
Член 106 

 (1) Врз основа на податоците од Записникот се из-
готвува пресметка за неовластено превземање на при-
роден гас, согласно овие Мрежни правила. 

(2)  Пресметката и Записникот за утврдување на не-
овластено превземање на природен гас заедно му се 
доставуваат на потрошувачот во рок од 15 дена, смета-
но од денот на изготвување на пресметката. 

 
Член 107 

 (1) Контрола на мерните уреди може да се прави са-
мо од страна на акредитирано тело.  

 (2) Ако за потребите на контролата од ставот (1) 
мерните уреди што се предмет на контрола треба да се 
однесат кај акредитираното тело, ОСД треба привреме-
но да вгради други мерни уреди.  

 (2) Доколку со контролата од ставот (1) се утврди 
манипулација на мерниот уред  ОСД е должен да  из-
готви Записник за утврдување на неовластено превзе-
мање на природен гас.   

 
9.1 Исклучување на потрошувач при неовластено 

превземање на природен гас 
 

Член 108 
1) Во случаите на неовластеното превземање на 

природен гас од член 99 став (1), точки 1), 2),  и 3) али-
неја 1, ОСД ќе го исклучи потрошувачот од дистрибу-
тивниот систем без предупредување.  

2) Во случаите на неовластеното превземање на 
природен гас од член 99 став (1), точка 3) алинеа 2 и 
точка 4), ОСД е должен да го предупреди потрошува-
чот во писмена форма и да ја достави пресметка на на-
доместокот за неовластено превземање на природен гас 
од член 105, со цел да го плати надоместокот за неов-
ластено превземање на природен гас.  

3) Потрошувачот е должен да го плати надоместо-
кот за неовластено превземање на природен гас на 
ОСД во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
пресметката.  

4) Доколку потрошувачот не постапи согласно став 
(3), ОСД има право да го исклучи потрошувачот од 
дистрибутивниот систем. 

5) ОСД не е одговорен за настанување на евентуал-
на материјална или нематеријална штета на потрошу-
вачот поради исклучувањето од ставовите (1) и (4) на 
овој член. 
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Член 109 
(1) Во случај кога потрошувачот е исклучен соглас-

но став (1) и став (4) од член 107 има право да поднесе 
барање за согласност за приклучување на дистрибутив-
ниот систем до ОСД, откако ќе го плати надоместокот 
за неовластено превземање на природен гас. 

(2) Потрошувачот е должен да плати надоместок за 
приклучување согласно член 13 од овие Мрежни правила. 

(3) По исклучок на став (2) на овој член, потрошува-
чот кој поседува решение за согласност за приклучува-
ње има право повторно да се приклучи на дистрибутив-
ниот систем, откако ќе го плати надоместокот за неов-
ластено превземање на природен гас на ОСД и надо-
местокот за повторно приклучување. 

 
10. Квалитет на дистрибуцијата на природниот гас 

преку дистрибутивниот систем 
 

Член 110 
 (1) Квалитетот на дистрибуцијата на природниот 

гас преку дистрибутивниот систем ги опфаќа контину-
итетот на испораката, квалитетот на природниот гас и 
квалитетот на услугата, а се следи со примена на про-
пишаните барања за квалитетот, како и со остварените 
резултати на квалитетот на дистрибуцијата, каде што: 

 1) Континуитетот на испораката ги опфаќа технич-
ките барања за квалитет на дистрибуцијата со чија што 
примена ОСД треба да му обезбеди  на корисникот на 
дистрибутивниот систем доверлива и постојана испо-
рака на природен гас. 

 2) Квалитетот на природниот гас ги опфаќа технич-
ките барања на квалитетот на дистрибуцијата со чија 
што примена ОСД треба да му обезбеди  на корисникот 
на дистрибутивниот систем усогласеност на парамет-
рите за квалитет на испорачаниот природен гас со па-
раметрите пропишани во Табелата 1 од Прилогот 2, кој 
што е составен дел на овие мрежни правила. 

 3) Квалитетот на услугата ги опфаќа комерцијални-
те барања на квалитетот на дистрибуцијата на природ-
ниот гас, со чија што примена ОСД треба да му обезбе-
ди  на корисникот на дистрибутивниот систем задово-
лително ниво на дадената услуга, при што: 

 - Со барањето за квалитетот на дистрибуцијата се 
утврдува начинот на следење и критериумите за опре-
делување на нивото на задоволување на квалитетот на 
дистрибуцијата на природниот гас од страна на ОСД, 
кој што е должен да ги исполнува овие барања и  

 - Показател на исполување на квалитетот на испо-
раката е мерката во која се исполнети барањата. 

(2)  ОСД е должен, во согласност со овие Мрежни 
правила: 

 1) систематски да го одржува нивото на квалитетот  
на дистрибуцијата на природен гас;  

 2) да ги спроведува пропишаните мерки за пoттикнува-
ње на квалитетот на дистрибуцијата на природниот гас и  

 3) да води евиденција на податоци од кои може да 
утврди исполнување на барањата за квалитет на дис-
трибуцијата на природниот гас. 

 
Член 111 

 (1) Крајниот потрошувач и корисникот на дистри-
бутивниот систем имаат право на квалитетот на дис-
трибуцијата на природниот гас утврден со барањата за 
квалитет и критериумите за усогласеност со барањата 
утврдени со овие Mрежни правила.  

 (2) Крајниот потрошувач и снабдувачот можат да 
договорат и повисоко ниво на квалитетот на дистрибу-
цијата на природниот гас од онаа утврдена со овие 
Mрежни правила. 

 
Член 112 

 (1) Со овие мрежни правила се утврдуваат општи и 
гарантирани барања за квалитетот на дистрибуцијата 
на природниот гас од страна на ОСД, каде што: 

 1) Со општите барања за квалитетот на дистрибуци-
јата на природниот гас се утврдува квалитетот на дис-
трибуцијата што треба да го постигне ОСД заради по-
добрување на општото ниво на квалитетот на дистри-
буцијата на природниот гас; 

 2) Со гарантираните барања за квалитетот на дис-
трибуцијата се пропишува минималното ниво на ква-
литетот на дистрибуцијата на природниот гас кој што 
ОСД е должен да му го обезбеди на корисникот на дис-
трибутивниот систем. 

 
Член 113 

 (1) Исполнувањето на секое пооделно барање за 
квалитетот на дистрибуцијата на природниот гас се 
следи преку показатели за исполнување на барањата за 
квалитет, при што треба да се има предвид критериу-
мот за усогласеност. 

 (2) Општите барања за квалитет на дистрибуцијата, 
показателите за исполнување на квалитетот на дистри-
буцијата, поттикнувачките мерки и мерките на усогла-
сување кои што треба да ги прибира ОСД се содржани 
во Табелата 1 од Прилогот 4. 

 (3) Гарантираните барања за квалитетот на дистри-
буцијата, показателите за исполнување на квалитетот 
на дистрибуцијата, соодветниот надоместок, како и по-
датоците што треба да ги прибира ОСД се содржани во 
Табелата 2 од Прилогот 4.  

(4)  ОСД ги следи показателите за исполнувањето 
на општите барања во период од една година а показа-
телите за исполнување на гарантираните барања ги 
следи квартално. 

 
Член 114 

 (1) ОСД  воспоставува и одржува систем за приби-
рање на податоци за следење квалитетот на дистрибу-
цијата на природниот гас, во согласност со Табелите 1 
и 2 од Прилогот 4. 

 (2) ОСД е должен на РКЕ да и ги достави прибра-
ните податоци за исполнување на гарантираните бара-
ња за квалитетот на дистрибуцијата на природниот гас 
во согласност со Табелата 2 од Прилогот 3., најдоцна 
во рок од 30 дена од истекот на кварталот.   

 (3) ОСД е должен до 1 март во тековната година на 
РКЕ да и достави годишен извештај за квалитетот на 
дистрибуцијата на природниот гас преку дистрибутив-
ниот систем за претходната година, кој особено треба 
да содржи: 

 1) Опис на системот за следење на квалитетот на 
испораката,  

 2) Прибрани податоци за остварените показатели за 
исполнување на квалитетот на испораката, 

 3) Мерките кои што самостојно ги спровел за по-
добрување на квалитетот на испораката и  

 4) Предлог мерки за подобрување на квалитетот на 
испораката. 

 (4) ОСД е должен годишниот извештај од ставот (3) 
да го објави на својата веб страница. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 115 

(1) Со влегување во сила на овие мрежни правила прес-
тануваат да се применуваат членовите 4, 5, 6, 7, 8 од Одлу-
ката за утврдување на општите услови за испорака на при-
роден гас (“Службен весник на РМ” бр. 36/99). 

 
Член 116 

(1) Овие Мрежни правила влегуваат во сила осмиот 
ден од денот на објавување во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 03-187/1 ЈП „Куманово - Гас“ -Куманово 

8 мај 2015 година Директор, 
Скопје дипл. правник Драган Петровски, с.р. 
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Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 

Д В И Ж Е Њ Е Т О  Н А  И Н Д Е К С О Т  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – април 2015 година, во однос 

на просечните цени на мало во 2014 година, изнесува -1,6 %. 
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  Лидија Костовска, с.р. 
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