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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2483. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН  

РАЗВОЈ 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за зем-

јоделство и рурален развој, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 мај 2015 година. 

   

    Бр. 08-2032/1                                   Претседател 

6 мај 2015 година               на Република Македонија,                       

 Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за земјоделство и рурален развој („Службен весник 

на Република Македонија“ број 25/15), одредбата од 

членот 2 со која во членот 14 се менуваат ставовите (2) 

и (3) нема да се применуваат на постапките во врска со 

финансиската поддршка од Програмата за финансиска 

поддршка во земјоделството за 2015 година и Програ-

мата за финансиска поддршка на рурален развој за 

2015 година.   

Право на користење на финансиска поддршка во 

случаите од ставот (1) на овој член имаат и корисници-

те кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ги 

немаат намирено финансиските обврски кон Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасиш-

та по основ на користење на пасишта во државна соп-

ственост и водостопанствата и водните заедници по ос-

нов на неплатен воден надоместок, а кои ќе се согласат 

со поднесена изјава заверена на нотар дека се согласни  

ненамирените обврски да се пребијат со одобрената 

финансиска поддршка согласно со Програмата за фи-

нансиска поддршка во земјоделството за 2015 година и 

Програмата за финансиска поддршка на рурален развој 

за 2015 година. 

Начинот на пребивање од ставот (2) на овој член го 

пропишува Владата со прописот од членот 47 став (6) 

од овој закон. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

____________ 

      

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE 

ZHVILLIM RURAL 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 25/15), dispozita nga neni 2 me të 

cilën në nenin 14 ndryshohen paragrafët (2) dhe (3) nuk do 

të zbatohen në procedurat në lidhje me përkrahjen 

financiare nga Programi për përkrahje financiare në bujqësi 

për vitin 2015 dhe Programi për përkrahje financiare të 

zhvillimit rural për vitin 2015.   

Të drejtë të shfrytëzimit të përkrahjes financiare në 

rastet nga paragrafi (1) i këtij neni kanë edhe shfrytëzuesit 

të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk i kanë 

përmbushur detyrimet financiare ndaj Ministrisë së 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, 

Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Kullota në bazë 

të shfrytëzimit të kullotave në pronësi shtetërore dhe 

ekonomive të ujërave dhe bashkësive ujore në bazë të 

kompensim të papaguar të ujit, e të cilët do të pajtohen me 

deklaratë të parashtruar të verifikuar te noteri se pajtohen 

që detyrimet e papërmbushura të shlyhen me përkrahjen e 

miratuar financiare në pajtim me Programin për përkrahje 

financiare në bujqësi për vitin 2015 dhe Programin për 

përkrahje financiare të zhvillimi rural për vitin 2015. 

Mënyrën e shlyerjes nga paragrafi (2) të këtij neni e 

përcakton Qeveria me rregullën nga neni 47 paragrafi (6) i 

këtij ligji. 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2484. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-

НОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 
во функција за запишување на недвижност сопственост 
на Република Македонија и тоа премер на објектот 
„Стара Касарна“ - Кочани, кој се наоѓа на улица 
„Едвард Кардељ“ во Кочани, на КП 11594,КО Кочани. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-3701/1 Заменик на претседателот 

28 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2485. 
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен 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 
одржана 28.4 2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТO ДРУШ-
ТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  
ОД ЗНАЧЕЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското Друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење на Република Македонија се 
даваат на трајно користење, без надомест недвижни 
ствари и тоа: 

1. Планинарски дом Даре Џамбаз: 
- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 1, 

намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 130м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 193, КП 904/1, КО Г Водно; 

- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 
ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 123м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 193, КП 904/1, КО Г Водно; 

- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 130м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 193, КП 904/1, КО Г Водно; и 

- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 264м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 193, КП 904/1, КО Г Водно; 

2. Планинарски дом Караџица: 
- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 1, 

намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 38м2, евидентирана во Имотен 
лист бр. 311, КП 309, КО Алдинци; 

- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 1, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 246м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 311, КП 309, КО Алдинци; 

- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 
ПО-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со 
внатрешна површина од 177м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 311, КП 309, КО Алдинци; 

- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 240м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 311, КП 309, КО Алдинци; 

- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 116м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 311, КП 309, КО Алдинци; и 

- зграда бр. 1, намена на зградата А4-4, влез 1, кат 
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 116м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 311, КП 309, КО Алдинци. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-3926/1 Заменик на претседателот 

28 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2486. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28.4.2015 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МАЛА ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА КЛЕПАЛСКА 
РЕКА-МХЕЦ 322 КО БЕРОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА  

БЕРОВО 
 

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 линиска 
инфраструктурна градба за мала хидроелектрична цен-
трала на Клепалска река-МХЕЦ 322 КО Берово-вон 
г.р., општина Берово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2029м2, ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-4399/1 Заменик на претседателот 

28 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2487. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28.4.2015 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА РЕКА БРЕГАЛ-
НИЦА–МХЕЦ 329 КО ПЕХЧЕВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

 
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 мала 
хидроелектрична централа на река Брегалница – 
МХЕЦ 329 КО Пехчево, општина Пехчево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 118м2, 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.42-4402/1 Заменик на претседателот 

28 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2488. 
Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/0, 
82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка а) став 
(2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 55/07, 86/08,139/09 и 135/11), 
министерот за правда на ден 27.4. 2015 година го доне-
се следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАР 

 
На нотарот Мијалчо Цоневски именуван со Реше-

ние бр. 04-1175/1 од 23.4.1998 година на министерот за 
правда за подрачјето на Основниот суд во Штип, му 
престанува службата на нотар поради смрт. 

Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  

 
Со Решение бр. 04-1175/1 од 23.4.1998 година, на 

министерот за правда врз основа на четвртиот конкурс 
лицето Мијалчо Цоневски е именуван за нотар на под-
рачјето на Основниот суд во Штип. 

На ден 20.4.2015 година, Нотарската комора на Ре-
публика Македонија до Министерството за правда дос-
тави известување бр. 03-795/1 од 9.4.2015 година дека 
нотарот Мијалчо Цоневски именуван за подрачјето на 
Основниот суд во Штип починал. Врз основа на Извод 
од Матичната книга на умрени што се води за општина 
Штип, под тековен број 08-6/446 од 21.4.2015 година, 
утврдено е дека кај нотарот Мијалчо Цоневски наста-
пила смрт на 9.4.2015 година во Штип. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 
(1) точка а) и став (2) од Законот за нотаријатот(„Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 86/08, 
139/09 и 135/11), министерот за правда одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
Бр. 09-1455/2  

27 април 2015 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2489. 
Врз основа на член 148 став (1) од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) 
министерот за економија донесе 

 
ПРАВИЛНИK 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА(

*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за обновливи извори на енер-
гија(*) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 113/11), Прилозите 2, 3 и 5 се заменуваат со нови 
Прилози 2, 3 и 5 кои се составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 12-3029/1  

24 април 2015 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 

                            
(*)

 Со овој правилник не се врши усогласување со Европското за-

конодавство. 
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__________ 

2490. 

Врз основа на член 143 став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСОКОЕФИКАСНИ КОМБИНИРАНИ ПОСТРОЈКИ (
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за високоефикасни комбинирани постројки(*) („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 128/11), Прилозите 3 и 5 се заменуваат со нови Прилози 3 и 5 кои се составен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

     Бр. 12-3038/1  

24 април 2015 година Министер за економија, 

          Скопје                                                      Беким Незири, с.р. 

                            
(*) Со овој правилник не се врши усогласување со Европското законодавство. 
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ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2491. 
Врз основа на член 157 став 1 точка 1 и член 215 

став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/2012, 166/2102, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, и 113/2014), Управниот одбор на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 23 април 2015 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБ-
РАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредуваат правилата и стан-

дардите кои ги применува Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија (во натамош-
ниот текст Фондот) и истиот се применува на сите 
збирки на лични податоци кои Фондот ги собира, чува 
и обработува, со цел да обезбеди заштита на личните 
податоци за осигурениците и корисниците на права од 
пензиското и инвалидско осигурување, за кои се води 
евиденција во Фондот. 

Заштитата на обработката на личните податоци од 
ставот (1) на овој член, Фондот ја обезбедува со приме-
на на технички и организациски мерки, кои обезбеду-
ваат тајност и заштита на податоците, соодветно на 
природата на податоците кои се обработуваат и ризи-
кот при нивната обработка. 

Техничките и организациските мерки утврдени во 
овој Правилник, соодветно се применуваат и во фили-
јалите и деловниците на Фондот. 

 
Поимник 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој Правилник го 
имаат следново значење: 

- Авторизиран пристап е овластување доделено на 
овластеното лице за обработка на личните податоци, за 
користење на одредена информатичко комуникациска 
опрема, или за пристап до одредени работни простории 
на Фондот; 

- Администратор на информацискиот систем е лице 
овластено за планирање и за применување на технич-
ките и организациски мерки, како и за контрола на 
обезбедувањето  тајност и заштита на обработката на 
личните податоци; 

- Документ е секој запис кој содржи лични подато-
ци и истиот може да биде во електронска или хартиена 
форма, да се чува на медиум и во информатичко кому-
никациската опрема која се користи за обработка на 
податоците, да се доставува преку пошта или да се пре-
несува преку електронско комуникациска мрежа. 

- Идентификација е постапка за идентификување на 
овластеното лице на информацискиот систем; 

- Информатичка инфраструктура е целата информа-
тичко комуникациска опрема на Фондот, во рамките на 
која се собираат, обработуваат и чуваат личните пода-
тоци; 

- Информациски систем е систем со кој може да се 
обработуваат личните податоци со цел да бидат дос-
тапни и употребливи за секој што има право и потреба 
да ги користи; 

- Инцидент е секоја аномалија која влијае, или мо-
же да влијае на тајноста и заштитата на личните пода-
тоци; 

- Контрола на пристап е операција за овозможување 
на пристап до личните податоци, или до информатичко 
комуникациската опрема преку процес на проверка од 
овластеното лице или технички сретства; 

- Овластено лице е лице вработено или ангажирано 
во Фондот, кое има авторизиран пристап до докумен-
тите и до информатичко комуникациската опрема; 

- Лозинка е доверлива информација составена од 
множество на карактери кои се користат за проверка на 
овластеното лице; 

- Медиум е физички уред кој се користи за склади-
рање и транспорт на податоци при обработка на лични-
те податоци во информацискиот систем, на кој подато-
ците можат да бидат снимени, или од кој истите можат 
да бидат повторно вратени; 

- Офицер за заштита на личните податоци е лице 
овластено од директорот на Фондот за самостојно и не-
зависно вршење на работите во смисла на член 26-а од 
Законот за заштита на личните податоци; 

- Проверка е постапка за верификација на идентите-
тот на овластеното лице на информацискиот систем; 

- Сигурносна копија е копија на личните податоци 
содржани во електронските документи, кои се зачува-
ни на медиум за да се овозможи нивно повторно вра-
ќање. 

 
Обработувач на збирка на лични податоци 

 
Член 3 

Одредбите од овој правилник се применуваат и при 
обработка на личните податоци од страна на обработу-
вачот на збирка на лични податоци. 

Одредбите од членот 23 на овој Правилник соод-
ветно се применуваат и при проверката на постапува-
њето на обработувачот при обработката на личните по-
датоци во смисла на член 26 став 3 од Законот за заш-
тита на личните податоци. 

 
Обработка на личните податоци 

 
Член 4 

Одредбите од овој Правилник се применуваат на: 
- Целосно и делумно автоматизирана обработка на 

личните податоци и 
- Друга рачна обработка на личните податоци што 

се дел од регистрите кои ги води Фондот, или се наме-
нети да бидат дел од  регистрите и другите збирки  на 
лични податоци. 

 
Нивоа на технички и организациски мерки 

 
Член 5 

Техничките и организациските мерки, Фондот ги 
класифицира во три нивоа: основно, средно и високо 
ниво. 

 
Примена на нивоата 

 
Член 6 

За сите документи задолжително се применуваат 
технички и организациски мерки од основно ниво. 

За документите кои содржат лични податоци задол-
жително се применуваат технички и организациски 
мерки од основно и средно ниво. 

За документите кои содржат матичен број на граѓа-
нинот, задолжително се применуваат техничките и ор-
ганизациски мерки од основно и средно ниво. 
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За документите кои се пренесуваат преку електрон-
ско комуникациска мрежа, а содржат посебни катего-
рии на лични податоци/или матичен број на граѓани-
нот, задолжително се применуваат технички и органи-
зациски мерки од основно, средно и високо ниво . 

За документите кои содржат посебни категории на 
лични податоци, задолжително се применуваат технич-
ките и организациски мерки од основно, средно и висо-
ко ниво. 

 
Евиденција и чување на документацијата  

за софтверски програми 
 

Член 7 
Фондот обезбедува евиденција и чување на цело-

купната документација за софтверските програми за 
обработка на личните податоци и за сите негови про-
мени. 

 
Одржување на информацискиот систем 

 
Член 8 

Вработените кои вршат одржување на информацис-
киот систем треба да се обврзат да ги применуваат про-
писите за заштита на личните податоци и документа-
цијата за технички и организациски мерки. 

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и 
ако вработените вршат обработка на личните податоци. 

 
Пренос на лични податоци во други држави 

 
Член 9 

Фондот врши пренос на лични податоци во други 
држави на корисниците на пензија врз основ на склуче-
ни меѓународни договори  од страна на Министерство-
то за труд и социјалана политика. Во некои од догово-
рите е уредена заштитата на личните податоци при 
преносот на личните податоци. 

Размената Фондот ја врши преку пошта или преку 
телефонски контакт со одговорните лица во соодветни-
те институции, согласно условите утврдени во пропи-
сите за заштита на личните податоци. 

Фондот во иднина размената ќе ја врши преку елек-
тронски пат, согласно условите утврдени во прописите 
за заштита на личните податоци. 

 
II. Основно ниво на технички и организациски 

мерки 
 
Документација за технички и организациски  

мерки 
 

Член 10 
Техничките и организациски мерки во Фондот се 

обезбедуваат преку документација за технички и орга-
низациски мерки, и тоа: 

- План за создавање систем на технички и организа-
циски мерки за обезбедување тајност и заштита на об-
работката на личните податоци. 

- Правила за определување на обврските и одговор-
ностите на администраторот на информацискиот сис-
тем и на овластените лица. 

- Правила за пријавување, реакција и санирање на 
инциденти. 

- Правила за начинот на правење сигурносна ко-
пија, архивирање и чување, како и повторно враќање 
на зачуваните лични податоци. 

- Правила за начинот на уништување на докумен-
тите, како и за начинот на уништување, бришење и 
чистење на медиумите. 

Технички мерки 
 

Член 11 
Фондот при автоматизираната обработка на лични-

те податоци задолжително применува технички мерки 
за обезбедување тајност и заштита на податоците 
преку: 

- единствено корисничко име; 
- лозинка креирана од секое овластено лице, соста-

вена од комбинација на најмалку осум алфа нумерички 
карактери (од кои минимум една голема буква) и спе-
цијални знаци; 

- автоматизирано задолжително менување на лозин-
ката после првото најавување. 

- времетраење на лозинката е 30 дена. 
- корисничко име и лозинка која овозможува прис-

тап на овластеното лице до информацискиот систем во 
целина, на поединечни апликации и/или поединечни 
збирки на лични податоци потребни за извршување на 
неговата работа. 

- автоматизирано одјавување од информацискиот 
систем после изминување на определен период на не-
активност (не подолго од 15 минути) и за повторно ак-
тивирање на системот потребно е одново внесување на 
корисничкото име и лозинката. 

- автоматизирано отфрлање од информацискиот 
систем после три неуспешни обиди за најавување (вне-
сување на погрешно корисничко име и/или лозинка) и 
автоматизирано известување на овластеното лице дека 
треба да се побара инструкција од админисраторот на 
информацискиот систем. 

- инсталирана хардверска и софтверска заштита, ог-
нен ѕид (фирењалл) и рутер помеѓу информацискиот 
систем и интернет, или било која друга форма на над-
ворешна мрежа како заштитна мерка против недозво-
лени, или злонамерни обиди за влез или пробивање на 
системот. 

- ефективна и сигурна анти-вирусна и анти-спајвер 
заштита на информацискиот систем, која постојано ќе 
се ажурира заради превентива од непознати и неплани-
рани закани од нови вируси и спајвери. 

- ефективна и сигурна анти-спам заштита, која по-
стојано ќе се ажурира заради превентивна заштита од 
спамови и 

- приклучување на информацискиот систем на 
енергетска мрежа преку уреди за непрекинато напоју-
вање. 

  
Организациски мерки 

 
Член 12 

Организациските мерки за обезбедување тајност и 
заштита на обработката на личните податоци во Фон-
дот, се обезбедуваат со: 

- целосна доверливост и сигурност на лозинките и 
другите форми на идентификација; 

- организациски правила за пристап на овластените 
лица до деловите од системот потребни за извршување 
на работната задача; 

- мерки на физичка сигурност на работните просто-
рии и опремата каде што се собираат,  чуваат и обрабо-
туваат податоците; 

- почитување на техничките упатства при инстали-
рање и користење на опремата на која се обработуваат 
податоците; 

- информирање и обука на вработените; 
- уништување на документи по истекот на рокот за 

нивно чување. 
Вработеното лице кое ги врши работите за човечки 

ресурси кај контролорот, го известува администрато-
рот на информацискиот систем за вработувањето, или 
ангажирањето на секое овластено лице со право на 
пристап до информацискиот систем, за да му биде до-
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делено корисничко име и лозинка, како и за престанок 
на вработувањето или ангажирањето за да му бидат из-
бришани корисничкото име и лозинката, односно зак-
лучени за натамошен пристап. Известувањето се врши 
и при било кои други промени во работниот статус, 
или статусот на ангажирањето на овластеното лице 
што има влијание врз нивото на дозволениот пристап 
до информацискиот систем. 

 
Член 13 

Вработените во Фондот и лицата кои се ангажираат 
за извршување на работи во Фондот, должни се да 
обезбедат тајност, заштита на личните податоци на 
осигурениците и корисниците на права и другите лич-
ни податоци и истите да ги обработуваат и користат 
според техничките и организациските мерки на Фон-
дот. 

Вработените во Фондот и лицата од став 1 од овој 
член задолжително го применува правилото „чисто 
биро” при обработка на личните податоци содржани во 
документите за нивна заштита за време на целиот про-
цес на обработка од пристап на неовластени лица. 

За документите кои се пренесуваат надвор од ра-
ботните простории на Фондот, задолжително се приме-
нуваат соодветни мерки, така што личните податоци 
содржани во истите нема да бидат видливи и достапни 
за трети лица, или други неовластени лица. 

                                                  
Физичка сигурност 

 
Член 14 

Серверите на кои се инсталирани софтверските 
програми за обработка на личните податоци, треба да 
се физички лоцирани во просториите на Фондот, хос-
тирани административни од страна на овластени лица 
на Фондот. 

Физички пристап до просторијата во која се сместе-
ни серверите може да имаат само лица посебно овлас-
тени од директорот на Фондот. 

Доколку е потребен пристап на друго лице до прос-
торијата и личните податоци зачувани на серверите, 
тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгле-
дувано од лицето од ставот (2) на овој член.   

Просторијата во која се сместени серверите се заш-
титува од ризиците во опкружувањето преку примени 
на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од по-
тенцијални закани вклучувајќи кражба, пожар, експло-
зии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, 
пречки во снабдувањето со електрична енергија и елек-
тромагнетно зрачење. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, серверите на 
кои се инсталирани софтверски програми за обработка 
на личните податоци, можат да бидат физички лоци-
рани, хостирани и администрирани надвор од просто-
риите на Фондот. 

Во случајот од ставот 5 на овој член, меѓусебните 
права и обврски на Фондот и правното, односно физич-
ко лице кај кое се физички лоцирани, хостирани и ад-
министрирани серверите, треба да бидат уредени со до-
говор во писмена форма, кој задолжително ќе содржи 
технички и организациски мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на личните податоци. 

 
Информирање за заштитата на личните податоци 

                           
Член 15 

Лицата кои се вработуваат во Фондот, пред нивно-
то отпочнување со работа се запознаваат со прописите 
за заштитата на личните податоци на осигурениците и 
корисниците на права од пензиското и инвалидско оси-
гурување и на другите податоци кои ги води Фондот. 

Лицата кои се ангажираат за извршување на работи 
во Фондот, во договорот за нивното ангажирање се на-
ведуваат обврските и одговорностите за заштита на 
личните податоци и другите податоци кои ги води 
Фондот. 

Лицата од ставот 1 и 2 пред отпочнување со работа, 
своерачно потпишуваат изјава за тајност и заштита на 
обработката на личните податоци. 

Изјавата од ставот (3) на овој член, особено треба 
да содржи: 

- име и презиме на работникот 
- назив на работното место 
- дека ќе ги почитува начелата за заштита на лични-

те податоци 
- дека ќе ги применува техничко-организациските 

мерки за тајност и заштита на обработка на личните 
податоци и ќе ги чува како доверливи личните пода-
тоци, како и мерките за нивна заштита, 

- ќе врши обработка на личните податоци во Фон-
дот и на други лица нема да издава било каков податок 
од збирките на лични податоци, или било каков друг 
личен податок кој му е достапен и кој го дознал, или ќе 
го дознае при работата во Фондот. 

Изјавата од став 3 на овој член своерачно е потпи-
шана и задолжително се чува во досието на вработе-
ниот. 

 
Член 16 

Фондот задолжително врши континуирано инфор-
мирање на овластените лица за непосредните обврски 
и одговорности за заштита на личните податоци. 

 
Евиденција на инциденти 

 
Член 17 

Во процедурата за управување со сигурносните 
инциденти во информациониот систем, се определува 
начинот на евиденција на секој инцидент, времето кога 
се појавил, овластеното лице кое го пријавил, нивото 
на значењето, на кого е пријавен и мерките кои се пре-
земени за негово санирање/разрешување. 

 
Управување со медиумите 

 
Член 18 

Во процедурата за Бацкуп и Ресторе, Фондот обез-
бедува редовно снимање на сигурносна копија и архи-
вирање на податоците во системот, за да не дојде до 
нивно губење и уништување. 

Личните податоци кои ги обработува Фондот за 
осигурениците и корисниците на правата од пензиско-
то и инвалидско осигурување се чуваат во роковите 
согласно прописите од матичната евиденција на осигу-
рениците и корисницте на правата од пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Пренесување на медиуми кои содржат лични пода-
тоци надвор од просториите на Фондот се врши само 
со претходно овластување од директорот на Фондот, 
или врз основа на склучен договор за соработка. 

 
Уништување, бришење, или чистење на медиумот 

 
Член 19 

Податоците кои се снимени на екстерни медиуми 
кои повеќе не се потребни, треба да бидат избришани, 
или медиумите да бидат неповратно уништени доколку 
повеќе не можат да се употребат. Во случај на потреба 
за уништување на податоци, или медиуми за чување на 
податоци се постапува по следната процедура: 

- Сите уништувања на медиуми и податоци се из-
вршуваат од тричлена комисија. 
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- Комисијата подготвува Записник за уништување 
на медиум/и или податоци кој ги содржи сите податоци 
за целосна идентификација на медиумот, како и за ка-
тегориите на лични податоци снимени на истиот. 

- Евиденција на ленти – да се водат сите ленти во 
евиденција. 

Уништувањето на медиуми, или податоци на меди-
умите, се врши во следните случаи: 

- Изминат предвиден рок за чување на податоци 
- Инструкции од внатрешна ревизија 
- Налог од старател на податоци 
- Констатирана неповратна нефункционалност на 

медиум. 
 

Начин на чување на сигурносни копии 
 

Член 20 
Сигурносните копии се чуваат во две различни 

простории во Фондот. Тие се физички и криптографски 
заштитени поради оневозможување на било каква мо-
дификација. 

 
Обврски и одговорности на администраторот  

на информацискиот систем 
 

Член 21 
Обврските и одговорностите на администраторот 

на информацискиот систем, контролорот ги дефинира 
и утврдува во правилата за определување на обврските 
и одговорностите на администраторот на информацис-
киот систем и на овластените лица при користење на 
документите и информатичко-комуникациската оп-
рема. 

Контролорот задолжително врши периодична кон-
трола над работата на администраторот на информа-
цискиот систем и изработува извештај за извршената 
контрола. 

Во извештајот од ставот (2) на овој член треба да се 
содржани констатираните неправилности и предложе-
ните мерки за  отстранување на тие неправилности. 

 
Обврски и одговорности на овластените лица 
 

Член 22 
Обврските и одговорностите на секое овластено ли-

це кое има пристап до личните податоци и до информа-
цискиот систем, контролорот ги дефинира и утврдува 
во правилата за определување на обврските и одговор-
ностите на администраторот на информацискиот сис-
тем и на овластените лица при користење на докумен-
тите и информатичко-комуникациската опрема. 

Контролорот задолжително ги информира овласте-
ните лица од ставот (1) на овој член со документација-
та за технички и организациски мерки кои се однесува-
ат на извршувањето на нивните обврски и одговор-
ности. 

 
Идентификација и проверка 

 
Член 23 

Контролорот задолжително води евиденција за ов-
ластените лица кои имаат авторизиран пристап до до-
кументите и информацискиот систем, како и воспоста-
вува постапки за идентификација и проврка на автори-
зираниот пристап. 

Кога  проверката се врши врз основа на корисничко 
име и лозинка, контролорот секогаш ги применува пра-
вилата кои ја гарантираат нивната доверливост и ин-
тегритет при пријавување, доделување и чување на ис-
тите. 

Лозинките треба автоматски да се менуваат по из-
минат временски период што не може да биде подолг 
од три месеци утврден во Актот за техничките и орга-

низациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци, како и да се чуваат 
заштитени со соодветни методи, така што нема да би-
дат разбирливи додека се валидни. 

 
Контрола на пристап 

 
Член 24 

Овластените лица задолжително имаат авторизиран 
пристап само до личните податоци и информатичко-
комуникациската опрема кои се неопходни за извршу-
вање на нивните работни задачи. 

Контролорот воспоставува механизми за да се оне-
возможи пристап на овластените лица до личните по-
датоци и информатичко-комуникациската опрема со 
права различни од тие за кои се авторизирани. 

Во евиденцијата на овластените лица утврдена во 
член 17 став (1) на овој правилник се внесуваат и ниво-
ата на авторизиран пристап за секое овластено лице. 

Администраторот на информацискиот систем кој е 
овластен со Актот за  техничките и организациските 
мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка-
та на личните податоци може да се доделува, менува, 
или одзема авторизираниот пристап до личните пода-
тоци и информатичко комуникациската опрема само во 
согласност со критериумите кои се утврдени од страна 
на контролорот. 

 
Сигурносни копии и повторно враќање на 

зачуваните лични податоци 
 

Член 25 
Контролорот е одговорен за проверка на примената 

на правилата за начинот на правење сигурносна копија, 
архивирање и чување, како и за повторно враќање на 
зачуваните лични податоци. 

Во Правилата од ставот (1) на овој член, задолжи-
телно треба да се содржани постапките за реконструи-
рање на личните податоци во состојба во која биле 
пред да бидат изгубени и уништени. 

Сигурносни копии задолжително се прават секој 
работен ден и на крајот од работната седмица, а по пот-
реба и секој последен работен ден во месецот. 

Сигурносните копии задолжително се прават на на-
чин со кој ќе се гарантира постојана можност за рекон-
струирање на личните податоци во состојба во која би-
ле пред да бидат изгубени или уништени. 

Контролорот задолжително ја проверува функцио-
налноста на сигурносните копии за вршење на рекон-
струкција на личните податоци согласно ставот (4) на 
овој член. 

 
III. Средно ниво на технички и организациски 

мерки 
 

Дополнителни правила за технички  
и организациски мерки 

 
Член 26 

Фондот воспоставува механизми кои овозможуваат 
јасна идентификација на секое овластено лице кое 
пристапило до информацискиот систем и можност за 
проверка на авторизацијата за секое овластено лице. 

Средното ниво на технички и организациски мерки, 
Фондот го пропишува преку: 

- дополнителните правила од документацијата наве-
дена во членот 3, 

- контрола на информацискиот систем и информа-
тичката инфраструктура, 

- идентификацијата, проверката и евидентирањето 
на авторизираните и физичките пристапи, 

- управувањето со медиумите, 
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- евидентирањето на инциденти, 
- обезбедување на сигурносни копии и тестирање 

на информацискиот систем. 
 

Член 27 
Во документацијата за технички и организациски 

мерки, задолжително треба да се содржни постапките 
за вршење периодични контроли, заради следење на 
усоглсеноста на работењето на контролорот со пропи-
сите за заштита на личните податоци и со донесената 
документација за техничките и организациски мерки, 
како и за мерките кои треба да се преземат при корис-
тење на медиумите. 

 
Контрола на информацискиот систем  

и информатичката инфратруктура 
 

Член 28 
Информацискиот систем и информатичката ин-

фраструктура на контролорот задолжително подлежат 
на внатрешна и надворешна контрола со цел да се про-
вери дали постапките и упатствата содржани во доку-
ментацијата за техничките и организациски мерки се 
прменуваат и се во согласност со прописите за заштита 
на личните податоци. 

Контролорот врши надворешна контрола на инфор-
мацискиот систем и информатичката инфраструктура 
на секои три години, а внатрешната контрола секоја го-
дина. 

Надворешната контрола  од став (1) на овој член се 
врши преку обработка на документи од страна на неза-
висно трето правно лице. 

Во извештајот од извршената контрола од ставот 
(1) на овој член задожително треба да има мислење за 
тоа во колкава мера постапките и уптствата содржани 
во документацијата за техничките и организациски 
мерки се применуваат и се во согласност со прписите 
за заштита на личните податоци, да се наведени кон-
статираните недостатоци, како и предложените неоп-
ходни корективни мерки за нивно отстранување. 

Во извештајот од ставот (4) на овој член треба да се 
содржани и податоците и фактите врз основа на кои е 
изготвено мислењето и се предложени мерките за от-
странување на констатираните недостатоци. 

Извештајот од ставот (4) на овој член се анализира 
од страна на офицерот за заштита на личните пода-
тоци, кој дставува предлози на контролорот (Фондот) 
за преземање на потребните корективни или дополни-
телни мерки за отстранување на констатираните недос-
татоци. 

Извештајот од ставот (4) на овој член треба да биде 
достапен за увид на Дирекцијата за заштита  на лични-
те податоци. 

Образецот на извештајот од ставот (4) на овој член 
е составен дел на овој правилник. 

 
Идентификација и проверка 

 
Член 29 

Контролорот треба да воспостави механизми кои 
овозможуваат јасна идентификација на секое овластено  
лице кое пристапило до информцискиот систем и мож-
ност за проверка на авторизацијата на секое овластено 
лице. 

 
Евидентирање на авторизираните и физички   

пристапи 
 

Член 30 
Контролорот води евиденција за секој авторирзиран 

пристап која треба да ги содржи особено следните по-
датоци: име и презиме на овлстеното лице, работна 
станица од каде се пристапува до информацискиот сис-

тем, датум и време на пристапување, лични податоци 
кон кои е пристапено, видот на пристапот со операците 
кои се преземени при обработка на податоците, запис 
за авторизација за секое пристапување, запис за секој 
неавторизиран пристап и запис за автоматизирано от-
фрлање од информацискиот систем. 

Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се внесу-
ваат и податоци за идентификување на информациски-
от систем од кој се врш надворешен обид за пристап во 
оперативните функции, или личните податоци без пот-
ребното ниво на авторизација. 

Операциите кои овозможуваат евидентирање на пода-
тоците од ставовите (1) и (2) на овој член треба да бидат 
контролирани од страна на офицерот за заштита на лич-
ните податоци и истите не може да се дективираат. 

Евиденцијата од ставот (1) на овој член се чува нај-
малку пет години. 

Офицерот за заштита на личните податоци врши 
периодична проверка на податоците од ставовите (1) и 
(2)  на овој член, најмалку еднаш месечно и изготвува 
извештај за извршената проверка и за констатираните 
неправилности. 

 
Контрола на физички пристап 

 
Член 31 

Во документацијата за технички и организациски 
мерки, контролорот (Фондот) треба да определи критери-
уми за овластените лица кои можат да имаат пристап до 
просториите каде е сместен информацискиот систем. 

 
Управување со медиумите 

 
Член 32 

Контролорот (Фондот) треба да воспостави систем 
за евидентирање на медиумите кои се примаат со цел 
да овозможи директна или индиректна идентификација 
на видот на медиумот кој е примен, датум и време на 
примање, испраќач, број на медиуми кои се примени, 
вид на документ кој е снимен на медиумот, начин на 
испраќање на медиумот, име и прзиме на лицето овлас-
тено за прием на медиумот. 

Одредбите од ставот (1) на овој член се применува-
ат и за евидентирање на медиумите кои се испраќаат од 
страна на контролорот (Фондот). 

За пренесените медиуми надвор од работните прос-
тории на контролорот (Фондот), треба да бидат презе-
мени неопходни мерки за да се спречи неовластено об-
работување на личните податоци снимени на нив. 

 
Евидентирање на инциденти 

 
Член 33 

Во Правилата за пријавување, реакција и санирање 
на инциденти, контролорот (Фондот) ги определува по-
стапките кои се применуваат за повторно враќање на 
личните податоци и начинот на евидентирање на ов-
ластените лица кои ги извршиле операциите за повтор-
но враќање на личните податоци, категориите на лич-
ните податоци кои се вратени и кои биле рачно внесе-
ни при враќањето. 

За повторно враќање на личните податоци, контро-
лорот (Фондот) издава писмено овластување на овлас-
тените лица за да ги извршуваат операциите за враќање 
на податоците. 

 
Обезбедување на сигурносни копии 

 
Член 34 

Сигурносните копии задолжително се прават секој 
работен ден, на крајот од работната седмица и секој по-
следен работен ден во месецот. 
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Сигурносните копи се чуваат надвор од објектот во 
кој се наоѓаат серврите, или персоналните компјутери 
во кои се сместени збирките на лични податоци за кои 
се прави сигурносна копија. 

Сигурносните копи кои се чуваат на дуга оддалечна 
локација од местото каде е сместен информацискиот 
систем, треба да бидат обезбедени со соодветни  тех-
нички и ораганизациски мерки, согласно документаци-
јата за технички и организациски мерки. 

Во случајот од ставот (3) на овој член, меѓусебните 
права и обврски на контрлорот (Фондот) и правното, 
односно физичкото лице каде се чуваат сигурносните 
копи, треба да бидат уредени со договор во писмена 
форма, кој задолжително  ќе  содржи технички и орга-
низациски мерки за обезбедување тајност и заштитан а 
обработката на личните податоци. 

 
Тестирање на информацискиот систем 

 
Член 35 

Контролорот (Фондот) задолжително врши тестира-
ње на иформацискиот систем пред неговото имплемен-
тирање или по извршените промени, со цел да се про-
вери дали системот обезбедува тајност и заштита на 
обработката на личните податоци, согласно со доку-
ментацијата за технички и организациски  мерки и про-
писите за заштита н а личните податоци. 

Тестирањето од став (1) на овој член се врши преку 
обработка на документи кои содржат имагинарни лич-
ни податоци од страна на независно трето правно лице. 

  
IV. Високо ниво за технички и организациски 

мерки 
 

Член 36 
Високото ниво на технички и организациски мерки, 

подразбира: 
- примена на електронски сертификати за иденти-

фикација и автентификација, 
- криптирање на податоците кога се пренесуваат на 

медиуми, 
- криптирање или посебна заштита со соодветни 

методи кога се пренесуваат преку електронско комуни-
кациска мрежа. 

 
V. Рачна обработка на лични податоци 

 
Член 37 

Одредбите од членовите  3, 5, 6, 7, 10. 12, 14, 15 и 
16 соодветно се применуваат и при друга рачна обра-
ботка на личните податоци што се дел од постојна 
збирка  на лични податоци, или се наменети да бидат 
дел на збирката на лични податоци. 

 
Пристап до документите 

 
Член 38 

Пристапот до документите треба да биде ограничен 
само за овластени лица на контролорот. 

За пристапувањето до документите задолжително 
треба да се воспостават механизми за идентификација 
на овластените лица и за категориите на личните пода-
тоци до кои се пристапува. 

Доколку е потрбен пристап на друго лице до доку-
ментите, тогаш треба да бидат воспоставени соодветни 
процедури за таа цел во документацијата за техничките 
и организациски  мерки. 

Правило чисто биро 
 

Член 39 
Контролорот задолжително го применува, чисто 

биро, при обработката на личните податоци содржани 
во документите за нивна заштита за  време на целиот 
процес од пристап на неовластени лица. 

 
Чување на документи 

 
Член 40 

Чувањето на документите треба да се врши на на-
чин со што ќе се применат соодветни механизми за по-
пречување на секое неовластено отварање. 

Кога физичките карактеристики на документите не 
дозволуваат примена на мерките од ставот (1) на овој 
член, контролорор треба да примени други мерки кои ќе 
го спречат секој неовластен  пристап до документите. 

Ако  документите не се чуваат заштитени на начин 
определен во ставовите (1) и (2) на овој член, тогаш 
контролорот треба да ги примени сите мерки за нивна 
заштита за време на целиот процес на обработка од 
пристап на неовластени лица. 

 
Уништување на документи 

 
Член 41 

Уништување на документите се врши со ситнење, 
или на друг начин, при што истите повторно да не мо-
жат да бидат употребливи. 

Во случајот од ставот (1) на овој член комисиски се 
составува записник кој ги содржи сите податоци за це-
лосна идентификација на документот, како и за катего-
риите на личните податоци содржани во истиот. 

 
Средно ниво на технички и организациски мерки 

 
Контрола 

 
Член 42 

Одредбите од членовите 23 и 25 соодветно се при-
менуваат и при друга рачна обработка на личните по-
датоци што се дел од постојна збирка на лични пода-
тоци, или се наменети да бидат дел на збирка на лични 
податоци. 

 
Начин на чување на документите 

 
Член 43 

Плакарите (орманите), картотеките, или другата оп-
рема за чување на документи, задолжително треба да 
бидат сместени во простории заклучени со соодветни 
заштитни механизми. Просториите треба да бидат зак-
лучени и во периодот кога документите не се обрабо-
туваат од овластените лица. 

Кога физичките карактеристики на просториите не 
дозволуваат примена на мерките  од ставот (1) на овој 
член, контролорот треба да примени други мерки за да 
се спречи секој неовластен пристап до документите. 

 
Високо ниво на технички и организациски мерки 

 
Копирање, или умножување на документите 

 
Член 44 

Копирњето, или умножувањето на документите мо-
же да се врши единствено со контрола од овластени 
лица определени со претходно писмено овластување 
од страна на контролорот. 

Уништувањето на копиите или умножените доку-
менти, треба да се изврши на начин што ќе оневозможи 
понатамошно обновување на содржаните лични пода-
тоци. 
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Пренесување на документи 
 

Член 45 
Во случај на физички пренос на документите, кон-

тролорот задолжително презема мерки за нивна зашти-
та од неовластен пристап или ракување со личните по-
датоци содржани во документите кои се пренесуваат. 

 
VI. Преодни и завршни одредби 

 
Член 46 

Начинот и условите за обезбедување на технички и 
организациски мерки за тајност и заштита на обработ-
ката на личните податоци, се уредуваат со документа-
цијата од членот 10 од овој Правилник. 

Документацијата од членот 10 од овој Правилник, 
директорот на Фондот ја донесува во рок од шест месе-
ци од денот на влегување во сила на овој Правилник. 

 
Член 47 

Со влегувањето во сила на овој Правилник, преста-
нува да се применува Правилникот за заштита на пода-
тоците на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 77/2007, 147/2010). 

 
Член 48 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“' . 

 
Бр. 02-2314/1 Управен одбор 

24 април 2015 година Претседател, 
Скопје Јасмина Иванова, с.р. 

_________ 
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2492. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, од 18.05.2005 
год. 50/06, 129/06, 8/08, 83/09 50/10, 83/10, 88/10 и 
171/10,148/2011), Комората на извршители на РМ на 
ден 5.5.2015 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се определува денот 3.6.2015 година за датум на 

почеток со работа на извршител Методија Костадинов 
именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скоп-
је и Основен суд Скопје 2 Скопје  

Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
Образло жение  

 
На ден 13.2.2015 година лицето Методија Костади-

нов е именуван за извршител за подрачјето на Основен 
суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје  со 
Решение на министерот за правда бр.09-628/1. 

На ден 27.4.2015 година Методија Костадинов дос-
тави до Комората на извршители доказ за именува-
њето, повелба за именување и случен договор за осигу-
рување од одговорност. 

Согласно наведеното, Комората на извршители на 
РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање, одлучи како во изреката на ова решение. 

 
Бр. 03-476/4 Комора на извршители 

5 мај 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Петрески, с.р. 

ЈП ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
"СТРУМИЦА-ГАС" 

2493. 
Врз основа на член 94, став (1) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 25 од Статутот на 
Јавното претпријатие за енергетски дејности „Стру-
мица-Гас“ Струмица, по претходно добиено одобрение 
од Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија Решение Бр. 02 – 923/1 од 28.04.2015 го-
дина, Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
енергетски дејности „Струмица-Гас“ Струмица на сед-
ницата одржана на 24.4.2015 година со Одлука на УО 
број 02-107/3, донесе 

 
М Р Е Ж Н И   П Р А В И Л А 

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ЈАВНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ  

„СТРУМИЦА-ГАС“ СТРУМИЦА 
 

1. Општи одредби 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
Со овие Мрежни правила за дистрибуција на приро-

ден гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности 
„Струмица-Гас“-Струмица (во понатамошниот текст: 
Мрежни правила) се уредуваат основните технички 
правила и услови за планирање, оперативно водење, 
пристап и приклучување на корисниците на системот 
за дистрибуција на природен гас во Јавното претприја-
тие за енергетски дејности „Струмица-Гас“-Струмица 
(во понатамошниот текст: Систем за дистрибуција), а 
особено: 

1) техничките услови за приклучување на дистри-
бутивната 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 транспарентни и недискри-
минаторни принципи, 

4) техничките и другите услови за сигурно и без-
бедно 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 мани-
пулациите во дистрибутивниот систем со манипулаци-
ите 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 дис-
трибутивната мрежа,  

11) содржината на плановите за развој на дистрибу-
тивниот 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 ос-
нова на податоците добиени од снабдувачите и развој-
ните планови на потрошувачите, 
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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 

Кон овие Мрежни правила се должни да се прид-
ржуваат вршителите на енергетските дејности: 

- дистрибуција на природен гас, 
- снабдување со природен гас, 
- снабдување во краен случај со природен гас како и 
- потрошувачите на природен гас. 
 

Основни начела 
 

Член 3 
(1) Овие Мрежни правила се темелат на следните 

начела:  
1) сигурност, безбедност, континуираност и квали-

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

ниците на дистрибутивниот систем, 
3) ефикасност и економичност во работа на ОДС, 
4) објективност, недискримнаторност и транспарен-

тност во вршењето на дејноста управување со системот 
за дистрибуција на природен гас. 

 
Дефиниции и користени кратенки 

 
Член 4 

(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 дис-
трибуција, операторот на дистрибутивниот систем го 
превзема во системот за дистрибуција природниот гас, 
согласно договорените услови; 

2)дистрибуција на природен гас е транспорт на при-
роден гас низ дистрибутивниот систем и управување 
со системот за дистрибуција на природен гас на опре-
делено подрачје заради испорака на природен гас на 
потрошувачите, не вклучувајќи снабдување со приро-
ден гас; 

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

4) “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. 

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

6) “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 снабдувач со приро-
ден гас на потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција. 

7)„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 Репуб-

лика Македонија 
ВГИ Внатрешна гасна инсталација 
ПГ Природен гас 

 
Член 5 

(1) Системот за дистрибуција на природен гас во 
натамошниот текст: дистрибутивен систем) е лоциран 
на територијата на Општина Струмица и се протега од 
приклучокот со декомпресорската станица, каде што се 
врши преземање на природниот гас од транспортните 
МАТ модули за пренос на компримиран природен гас, 
преку дистрибутивниот гасовод од полиетиленски цев-
ки и со работен притисок од 4 bar до излезните мерно-
регулациони станици (МРС), каде што се приклучени 
потрошувачите на природен гас на дистрибутивниот 
систем. 

(2) Декомпресорската станица е опремена со систем 
за поставување на МАТ модули со кои се врши тран-
спорт на компримиран природен гас (CNG-compresed 
natural gas) притисок од 250 (bar), систем од регулатори 
со кој се врши експанзија на компримираниот приро-
ден гас до работен притисок од 4 (bar), систем за загре-
вање на ПГ, гасомери за мерење на количините на ПГ 
кои се пуштаат во дистрибутивниот гасовод како и за 
мерење на количините на ПГ искористени за сопствени 
потреби (загревање) 

(3) Во состав на дистрибутивниот систем влегуваат: 
- цевководите – изработени од полиетиленски цев-

ки PE100 SDR11 со различен профил (DN32, DN40, 
DN50, DN63, DN90, DN110, DN140, DN160, DN200, 
DN250, DN280 и DN355) 

- излезните мерно-регулациони станици кои се по-
ставени во дворовите на потрошувачите и се опремени 
со регулатори на притисок (со вградени сигурносни 
блокадни вентили) и мерачи на проток на ПГ 

- арматурата која е вградена во дистрибутивниот га-
совод систем за надзор, прибирање на податоци и уп-
равување SCADA 

 
Оператор на дистрибутивниот систем за  

природен гас 
 

Член 6 
(1) ОСД треба да обезбеди:  
1) Сигурно, безбедно, економично и доверливо 

функционирање на дистрибутивниот систем во соглас-
ност со Законот за енергетика, овие Мрежни правила и 
други важечки прописи со кои се утврдени техничките 
правила; 

2) управување со дистрибутивниот систем на не-
дискриминаторна 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 да обезбеди дол-
горочна способност на системот за да се задоволат ра-
зумните барања за дистрибуција на природен гас, 

6) донесување на план за одржување на мрежата во 
согласност со овие Мрежни правила, 
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7) 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, 

8) мерење на природниот гас што се испорачува на 
потрошувачите приклучени на дистрибутивниот сис-
тем, како и доставување на податоците од мерењата до 
снабдувачите или трговците; 

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

10) изготвување на извештаи за финансискиот и 
физичкиот обем на планираните и реализирани услуги 
и нивно доставување до РКЕ, на начин, услови и во ро-
кови определени со лиценцата, 

11) 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, 

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

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

 
Корисник на дистрибутивниот систем 

 
Член 7 

(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 му овозможи на ОСД пристап до своите гасни 
уреди и инсталации, 

4) 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, 

5) 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; 

6) 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 пот-
рошениот природен гас, 

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

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

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

ремата, постројките, плановите за одржување и за пла-
нираната расположливост, во согласност со овие 
Мрежни правила и 

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

 
Исклучување на корисник на дистрибутивниот  

систем 
 

Член 8 
(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 13 од овие Мрежни пра-
вила; 

8) Исклучување на корисникот по барање на снаб-
дувачот, во согласност со одредбите од правилата за 
снабдување со природен гас. 

(2) 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 
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 дистрибутивниот 

систем 
 

2.1. Приклучување на дистрибутивниот систем 
 

Член 9 
(1) Изградбата на приклучокот и приклучувањето 

на корисниците на системот за дистрибуција мора да се 
врши во согласност со закон, техничките услови и нор-
мативи, како и условите пропишани во овие Мрежни 
правила. 

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

1) издадено Решение за согласност за приклучува-
ње 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 10 

(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, за кој е издадена времена лиценца 
согласно член 39 и 40 од Законот за енергетика, ќе се 
приклучи на дистрибутивниот систем во согласност со 
одредбите од Законот за енергетика и овие Мрежни 
правила. 
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Член 11 
(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 12 

(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, 

максимална и просечна дневна и вкупна годишна пот-
рошувачка 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 машинскиот 
проект - проектот за внатрешна гасна инсталација на 
објектот. 

 
Член 13 

(1) OДС е должен во рок од 20 дена од денот на 
приемот 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 
15. 
 

Член 14 
(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 Прилогот 2 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 сметководствена евиденција за пла-
ќање на надоместоците за приклучување на дистрибу-
тивниот систем уплатени од корисниците кој се прик-
лучуваат на дистрибутивниот систем 

2) отвори посебна сметка за уплата на надоместо-
кот. 

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. 

 
Член 15 

(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 приклу-
чување на системот; 

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

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

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

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: 

- инсталациите во објектот и до приклучното место 
на дистрибутивниот систем се завршени 

- записник за извршен технички преглед и испиту-
вање на јакост и непропусност на внатрешната гасна 
инсталација согласно важечките закони и прописи 

- потврда за техничката квалификуваност и компе-
тентност на изведувачот на работите. 
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Член 16 
(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 0 
треба да бидат наведени причините за одбивањето на 
барањето. 

(4) Против Решението од ставот 1, Барателот може 
во рок од 15 дена од приемот на Решението да поднесе 
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 17 

(1) Проектирањето и изградбата на нови или над-
градба 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 (3), која што треба постојано да биде 
објавена на неговата веб страница. 

 
Член 18 

(1) По исклучок од членот 17, 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 проектанти и 
овластени изведувачи на приклучоци која што ја ут-
врдува ОСД. 

(2) Правните лица наведени во листата од ставот (1) 
се определуваат по пат на пријавување на правни лица 
кои ги исполнуваат законските услови за овластени 
проектанти и овластени изведувачи до ОСД 

(3) ОСД е должен на својата веб страница да ја об-
јави листата на правните лица со кои корисникот може 
да склучи договор за проектирање и/или изведување на 
приклучокот. 

 
Член 19 

(1) Кога на корисникот му е издадено Решение за 
согласност за приклучување на дистрибутивниот сис-
тем преку приклучок ќе се користи исклучиво за презе-
мање на природен гас за негови потреби (изолиран ко-
рисник), корисникот има право да избере внатрешната 
гасна инсталација да ја проектира и/или изведува: 

1) ОСД, со средства на корисникот, или 
2) правно лице од листата на овластени изведувачи 

од член 18, со средства на корисникот. 
(2) Кога внатрешната гасна инсталација се проекти-

ра и се изведува од правно лице од член 18, 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 оп-
ремата, уредите и материјалите кои ќе се вградат, како 
и начинот на изведба на внатрешната гасна инстала-
ција, содржани во листата од член 17; 

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 20 

(1) ОСД ќе пристапи кон полнење на приклучокот и 
ќе отпочне со испорака на природниот гас на потрошу-
вачот, по добивање на писмено известување од потро-
шувачот и доколку се исполнети условите од овие 
мрежни правила, односно доколку приклучокот (прик-
лучниот гасовод и мерно-регулационата станица) и 
инсталациите 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 протек 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. 
 
Методологија за определување на надоместокот за 
приклучување на дистрибутивната мрежа, базирани 
на транспарентни и недискриминаторни принципи 

 
Постапка за приклучување 

 
Член 21 

(1) Операторот на дистрибутивната мрежа е должен 
на Системот да го приклучи секој корисник, односно 
директен потрошувач во согласност со одредбите на 
Законот за енергетика и овие Мрежни правила ако тоа 
го дозволува капацитетот на гасоводот, под услови и 
на начин како што е определено со договорот за прик-
лучување. 

(2) Постапката за приклучување, техничките услови 
за приклучување, како и условите за користење на Сис-
темот се објавуваат на веб страната на Операторот на 
дистрибутивната мрежа. 
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Приклучување на влез во Системот за дистрибуција 
 

Член 22 
(1) На влез на системот за дистрибуција може да се 

приклучат енергетски субјекти за складирање на ком-
примиран природен гас или други енергетски субјекти 
за транспорт на компримиран природен гас. 

(2) За приклучување на Системот, енергетскиот 
субјект мора да упати барање до Операторот на дис-
трибутивната мрежа за издавање одобрување за прик-
лучување на влез во дистрибутивната мрежа. Во бара-
њето следните параметри мора да бидат во склад со 
овие Мрежни правила: 

- притисок на природниот гас во дистрибутивната 
мрежа 4 bar, 

- составот на природниот гас мора да биде согласно 
Прилог 1 од Мрежните правила, 

- мерната опрема мора да биде согласно Мрежните 
правила, 

- податоци за испорака на природен гас согласно 
Мрежните правила. 

(3) Операторот на дистрибутивната мрежа во рок од 
30 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
приклучување, а во согласност со Операторот на дис-
трибутивната мрежа, писмено ќе го извести подносите-
лот на барањето со издавање на соодветно решение. 

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

(5) Прво пуштање на природен гас на влез во дис-
трибутивната мрежа се изведува доколку приклучокот 
на Системот е во склад со согласноста за приклучува-
ње на влез и ако подносителот на барањето потпишал 
договор со Операторот за пристап на Системот за тоа 
влезно место. 

 
Приклучување на излез од Системот  

за дистрибуција 
 

Член 23 
(1) Приклучување на излез од Системот за дистри-

буција се врши врз основа на Решение, кое во склад со 
Законот за енергетика и Мрежни правила го издава 
Операторот на дистрибутивната мрежа, а во согласност 
со Снабдувачот со природен гас. 

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

1. подносителот (корисникот) на барањето (назив, 
адреса на седиште, лице за контакт, телефон, e-mail) 

2. објектот на корисникот за чие приклучување се 
бара одобрување (адреса, локација, тип и намена), 

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

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

5. вкупно инсталирана моќност 
6. датумот на предвидениот почеток на користење 

на приклучокот, 
7. технички карактеристики на објектот и намена на 

природниот гас, 
8. минимална, максимална и просечна часовна, мак-

симална и просечна дневна потрошувачка и вкупна го-
дишна потрошувачка со очекувана месечна динамика, 

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

Корисниците на природен гас од категоријата „до-
маќинства“, даваат податоци од точка 1 до точка 7. 

(3) Операторот на дистрибутивната мрежа е должен 
да одлучи за барањето во рок од 30 дена од денот на 
прием на писменото барање на подносителот. 

(4) Решението со кое се одобрува приклучување на 
објектот на дистрибутивната мрежа, покрај деловите 
утврдени со закон, содржи и податоци за намената на 

објектот, одобрениот капацитет и работниот притисок 
на приклучното место, минималниот и максималниот 
часов проток, начинот на мерење, местото, начинот и 
техничките услови за приклучување и рокот на важење 
на решението. 

(5) Против негативното решение на Операторот на 
дистрибутивната мрежа, може да се поднесе жалба до 
Регулаторната комисија за енергетика во рок од 15 де-
на од доставата на истото. Одлуката на Регулаторната 
комисија за енергетика по жалбата е конечна и против 
неа може да се покрене управен спор. 

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

(7) На барање на подносителот на барањето рокот 
на важење на Решението може да се продолжи. 

(8) Решението се доставува до подносителот на ба-
рањето и до снабдувачот. 

 
Договори за приклучување и испорака  

на природен гас 
 

Член 24 
(1) Операторот на дистрибутивната мрежа и подно-

сителот на барањето за приклучување, врз основа на 
правосилното Решение склучуваат договор за приклу-
чување и тоа пред отпочнување на проектирање на 
приклучен гасовод, мерно-регулациона станица и дру-
гите објекти потребни за приклучување на Системот за 
дистрибуција. Со договорот се уредуваат меѓусебните 
права и обврски меѓу Операторот на дистрибутивната 
мрежа и подносителот на барањето за приклучување, а 
особено: 

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

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

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

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

лени отстапувања, 
- начин на мерење, 
- договорни обврски во случај на кршење на одред-

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

жен да ги достави на Операторот на дистрибутивната 
мрежа пред извршување на физичкото приклучување 
опфаќаат: 

- изјава со која се потврдува дека сите работи неоп-
ходни за приклучување со Системот за дистрибуција се 
завршени, а условите пропишани со Решението се ис-
полнети, 

- записник за извршен технички преглед без забе-
лешки со сите прилози кои докажуваат успешно из-
вршена хидраулична проба на приклучниот гасовод, 

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

- потврда за техничка квалификуваност и компетен-
тност на изведувачот на работите. 

(3) По завршување на обврските од договорот за 
приклучување од став 1. на овој член, а пред започну-
вање со природен гас, Операторот на дистрибутивната 
мрежа ќе го извести Снабдувачот дека договорот за ис-
порака на природен гас со подносителот на барањето 
за приклучување може да се потпише. Покрај обезбе-
дување на соодветна испорака на природен гас, подно-
сителот на барањето за приклучување, мора да добие и 
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употребна дозвола за сите постројки кои се приклучу-
ваат на Системот за дистрибуција вклучувајќи ги и со-
одветните градежни објекти, и истите да ги достави до 
Операторот на дистрибутивната мрежа. 

 
Критериуми за одредување на надоместок  

за приклучување 
 

Член 25 
(1) Операторот на дистрибутивната мрежа изготву-

ва методологија за пресметка на трошоците за приклу-
чување во која ги утврдува нормативите за одредување 
на трошоците за приклучување и единечните трошоци 
за одредување на делот на трошоците на Системот за 
дистрибуција. 

(2) Критериумите за одредување на трошоците за 
приклучување на Системот за дистрибуција применети 
во методологијата од став (1) на овој член се: вид на 
одобрен/договорен капацитет, место на приклучок, вид 
на опрема, уреди и материјали неопходни за вграду-
вање, вид и обем на монтажни и други работи кои се 
неопходни да се изведат при приклучувањето и созда-
вање на други услови за приклучување. 

(3) Трошоците на приклучокот опфаќаат: 
- изработка на инвестиционо техничка документа-

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

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

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

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

неопходни за извршување на приклучувањето, 
- дел од трошоците на Системот за дистрибуција 

како предуслов за извршување на приклучувањето (до-
колку е потребно празнење на дел од мрежата заради 
изведување на приклучувањето). 

(4) Дел од трошоците кои доведуваат до несразмер-
ност, а се во согласност со член27 став (1) од овие 
Мрежни правила, ги плаќа подносителот на барањето. 

 
Видови на приклучок 

 
Член 26 

Во зависност од максималниот капацитет на мерни-
от уред, местото и начинот на приклучување, видот на 
опремата и материјалите кои треба да се вградат како и 
работата која треба да се изведе, приклучоците се поде-
лени на: 

- стандарден (типски) приклучок 
- нестандарден приклучок 
Стандарден приклучок е приклучок на дистрибу-

тивниот гасоводен систем со куќен мерно-регулаторен 
сет (КМРС), со максимален проток не поголем од 9.6 
nm³/h, во кој се вградени стандардизирани уреди и ма-
теријали, при чија изградба се извршуваат стандардни 
работи, кој е оддалечен од дистрибутивниот гасоводен 
систем не повеќе од 12 m. 

Во зависност од максималниот капацитет на КМРС, 
односно на вградениот мерач, стандардните приклучо-
ци може да се поделат во следните категории: 

 
реден број  тип на КМРС   максимален  

        (мерач)      капацитет 
 
1.          G2.5       4 nm³/h 
2.          G4       6.4 nm³/h 
3.          G6         9.6 nm³/h 

Нестандарден приклучок се смета: 
1. куќен приклучок кој е оддалечен од дистрибутив-

ниот гасоводен систем повеќе од 12 m 
2. приклучок кај правни лица (стопански објекти) 

со МРС со капацитет поголем од 9.6 nm³/h 
3. приклучоци на станбени, деловни и станбено-де-

ловни објекти. 
 

Определување на надоместок за приклучување на 
корисник на дистрибутивниот гасоводен систем 

 
Член 27 

Надоместокот за приклучување на корисник на дис-
трибутивниот гасоводен систем во зависност од одоб-
рениот капацитет на местото на приклучување на об-
јект на корисникот на дистрибутивниот гасоводен сис-
тем, се одредува по типови на приклучоци и тоа: 

 
реден      тип на          максимален 
број     приклучок           капацитет 
1.        G2.5              4 nm³/h 
2.       G4             6.4 nm³/h 
3.         G6              9.6 nm³/h 
4.        G10              16 nm3/h 
5.         G16              25 nm3/h 
6.        G25              40 nm3/h 
7.       G40              65 nm3/h 
8.        G65                  100 nm3/h 
9.         G100              160 nm3/h 
10.         G160              250 nm3/h 
11.        G250              400 nm3/h 
Надоместокот за приклучување на корисник на дис-

трибутивниот гасоводен систем се состои од: 
- Надоместок на трошоци за изградба на приклучо-

кот и 
- Надоместок на трошоци за создавање на технички 

услови во дистрибутивниот гасоводен систем; 
Надоместокот за приклучување на корисник на дис-

трибутивниот гасоводен систем се пресметува соглас-
но следната формула: 

 
НПi = ТИi + ТТКi [денари] 
при што: 
i =(1,11) - тип на приклучок; 
НПi - надоместок за приклучување на корисник на 

дистрибутивен гасоводен систем; 
ТИi – надоместок на трошоци за изградба на прик-

лучок; 
ТТУi - надоместок на трошоци за создавање на тех-

нички услови во дистрибутивен гасоводен систем; 
1) Надоместокот на трошоци за изградба на приклу-

чокот (ТИi) се пресметува согласно следната формула: 
 
ТИi = ТД + ТОi + ТР [денари] 
при што: 
ТД - трошоци за изработка и прибавување на пот-

ребна документација и создавање на други услови за 
изградба; 

ТОi - трошоци за опрема, уреди, материјали и испи-
тувања; 

ТР – трошоци за изведување на работите; 
Трошоците за изработка и прибавување на потреб-

на документација и создавање на други услови за из-
градба (ТД) ги сочинуваат: 

- Трошоци за изработка на проектна документација 
и 

-Трошоци за изработка и прибавување на потребни 
согласности, одобренија и друга потребна документа-
ција; 

Трошоци за работна рака се пресметуваат како про-
извод од нормираните трошоци за работна рака за ан-
гажирање за изработка и прибавување на потребна до-
кументација и создавање на други услови за изградба, 
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пресметани по работен час, според степенот и видот на 
стручна спрема и нормираниот број на работни часови 
за извршување на тие работи; 

Трошоци на име на пропишани такси и други надо-
местоци за изработка и прибавување на потребна доку-
ментација и создавање на други услови за изградба; 

Трошоци за опрема, уреди, материјали и испитува-
ња (ТОi) ги сочинуваат: 

-Трошоци за набавка на опрема, уреди и материјали 
кои се вградуваат при изградба на приклучок од тип i 
на корисник на дистрибутивниот систем во согласност 
со техничките прописи, правила и стандарди како и 
потребните технички испитувања на гасоводните 
инсталации за непречна работа на гасоводната инстала-
ција на приклучокот. 

Трошоците за изведување на работите (ТР) ги сочи-
нуваат: 

- трошоци за работа на луѓе; 
- трошоци за употреба на машини и возила; 
- трошоци за употреба на специјален алат и опрема; 
Трошоците за работна рака за извршување на неоп-

ходните работи за изработка на приклучокот се 
пресметуваат како производ од нормираните трошоци 
за работна рака за изведување на работите на приклу-
чокот, пресметани по работен час, според степенот и 
видот на стручната спрема и нормираниот број на ра-
ботни часови за извршување на тие работи; 

Трошоците за употреба на машина која не е во соп-
ственост на операторот на дистрибутивниот систем, а 
која се користи за изградба на приклучокот, се пресме-
туваат како производ на нормираниот број на работни 
часови на одредена машина потребна за приклучување 
и утврдената пазарна цена на ангажирање на таа маши-
на по работен час. Трошоците за употреба на машината 
со ракувач по еден работен час на можат да бидат пого-
леми од пазарната цена за ангажирање на таа машина 
по работен час. 

Трошоците за употреба на машина која е во соп-
ственост на операторот на дистрибутивниот систем, а 
се користи за изградба на приклучокот, се пресметува-
ат како збир на нормирани трошоци за видот на маши-
ната, односно типот на машината која е потребно да се 
ангажира и трошоците за гориво за машината. 

Трошоците за возила кои се користат за изградба на 
приклучок, пресметани како збир на нормирани трошо-
ци за видот на возилото, односно типот на возило кое е 
потребно да се ангажира и трошоците за гориво за во-
зилата; 

2) Надоместок на трошоци за создавање на технич-
ки услови во дистрибутивниот гасоводен систем 
(ТТУi) го сочинуваат: 

- Трошоци за изградба на објекти, како и вградува-
ње на опрема, уреди и материјали во согласност со тех-
ничките прописи за изградба на дистрибутивниот гасо-
воден систем; 

- Трошоци за ангажирање на работна рака, машини 
и транспорт при изградба на објектите на дистрибутив-
ниот гасоводен систем; 

- Проектирање, прибавување на пропишани одобре-
нија, согласности и дозволи, решавање на имотно-
правни односи, како и трошоци за извршување на дру-
ги стручни, оперативни и административни работи при 
изградба на дистрибутивниот гасоводен систем; 

Надоместокот на трошоците за создавање на тех-
нички услови во дистрибутивниот гасоводен систем се 
пресметува согласно следната формула: 

 
ТТУi = ЕТi × ОКi [денари] 
при што: 
ТТУi - надоместок на трошоци за создавање на тех-

нички услови во дистрибутивниот гасоводен систем за 
приклучок од тип i, кој го надоместува корисникот кој 
се приклучува на дистрибутивниот систем; 

ЕТi – единечен трошок за приклучок (де-
нари/nm3/h); 

ОКi – одобрен капацитет на место на приклучување 
(nm3/h); 

Единечен трошок за приклучок се пресметува сог-
ласно следната формула: 

ЕТi = ( ВТ / МКП ) * (( МКП - ИКП ) / МКП ) 
каде: 
ВТ = ТО + ТР + ТА 
каде што: 
ВТ- вкупни трошоци на дел од дистрибутивниот 

систем настанати како предуслов за приклучување; 
ТО-вкупни трошоци за вградената опрема, уреди и 

материјали за изградба на дистрибутивен систем, ста-
ница на која се врши мерење и редукција на притисок 
на мрежата како и станица за одорирање на природни-
от гас на која се приклучува тој корисник; 

ТР-вкупни трошоци за извршување на градежни ра-
боти при изградба на дистрибутивниот систем, станица 
на која се врши мерење и редукција на притисок на 
мрежата како и станица за одорирање на природниот 
гас на која се приклучува тој корисник; 

ТА-вкупни административни трошоци кои се одне-
суваат на изградба на дистрибутивниот систем, стани-
ца на која се врши мерење и редукција на притисок на 
мрежа како и станица за одорирање на природниот гас 
на која се приклучува тој корисник; 

МКП-максимален капацитет на дистрибутивен сис-
тем на кој се приклучува корисникот; 

ИКП-искористен капацитет на дистрибутивен сис-
тем на кој се приклучува корисникот; 

(2) Надоместок на трошоци за приклучување на ко-
рисник на дистрибутивен гасоводен систем во посебни 
случаи. 

Посебни случаи за одредување на трошоци за приклу-
чок, во смисла на оваа методологија се изразуваат со: 

- промена на максимално одобрениот капацитет на 
место на приклучување; 

- повторно приклучување на корисникот на дистри-
бутивниот систем, кога барање за издавање на Решение 
за приклучување го поднесува заради принудно исклу-
чување од дистрибутивниот систем. 

Трошоци за приклучувње во наведени посебни слу-
чаи се утврдуваат на следниот начин: 

- во случај на одобрување на промена на максима-
лен одобрен капацитет на место на приклучување , тро-
шоци за приклучување се утврдуваат спрема додатни 
трошоци кои ги бара таквиот приклучок. 

- во случај на одобрување на приклучување на ко-
рисник каде што барање за издавање на Решение за 
приклучување го поднесува поради принудно исклучу-
вање на објектот од дистрибутивен систем, трошоци за 
приклучок се утврдуваат спрема додатни трошоци кои 
ги бара таков приклучок, освен во случај на принудно 
исклучување кое е проследено поради неовластено 
приклучување на внатрешни гасни инсталации на дис-
трибутивен систем или користење на природен гас без 
Решение за приклучување, каде трошоците се утврду-
ваат на начин утврден по оваа методологија за пресме-
тување надоместок на трошоци за приклучок на корис-
ник кој првпат се приклучува на дистрибутивниот га-
соводен систем. 

 
2.2. Услови и начин за пристап на трети страни на 

системот за дистрибуција на природен гас 
 

Член 28 
(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: 
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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) Право на пристап на системот за дистрибуција 

се стекнува со склучување на договор за пристап и дис-
трибуција на природен гас, кој се склучува на барање 
на корисникот, по претходно донесено решение соглас-
но од овие Мрежните правила. 

(3) Договорот за пристап и дистрибуција се склучу-
ва помеѓу Операторот на дистрибутивната мрежа и ко-
рисникот на системот за дистрибуција. 

(4) 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 29 

(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 протек, 
6) место за испорака и преземање 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 догово-
рот за снабдување склучен со соодветниот снабдувач. 

 
Член 30 

(1) Ако барањето ги содржи сите податоци наведе-
ни во член 31, 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 31 

(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. 

(3) Против решението од ставот (1) на овој член, 
може да се поднесе жалба до Регулаторна комисија за 
енергетика во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението. 

 
Член 32 

(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 30 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 гас е 
договор склучен со рок на важење од најмалку еден, а 
најмногу за 11 месеци, при што дистрибуцијата на при-
родниот гас може да започне првиот ден во месецот кој 
следи по месецот кога е склучен договорот. 

 
Член 33 

(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 преземање 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 потрошу-

вачка 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 
најави на количини на природен гас, согласно овие 
мрежни правила, 
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12) квалитет на природниот гас, 
13) услови за ограничување и прекин на дистрибу-

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

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

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

Член 34 
(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 дис-
трибуција на природен гас (постојан капацитет), имаат 
корисниците кои побарале годишен договор за пристап 
и дистрибуција на природен гас, по што непрекината 
дистрибуција се обезбедува на корисниците кои поба-
рале склучување на договор за пристап и дистрибуција 
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 35 
(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 36 

(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. 

(1) Физичко урамнотежување претставува процес 
кој се изведува секој ден и во реално време, преку кон-
трола и регулација на дистрибутивните параметри, ка-

ко што се протeкот на природниот гас и притисок, а со 
цел за одржување на рамнотежа меѓу дневните количи-
ни на гас на влезот и на излезот од дистрибутивниот 
систем. 

(2) 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. 

(3) Комерцијалното порамнување се врши во сог-
ласност со Правилата за пазар на природен гас. 

 
Член 37 

(1) Дозволено отстапување меѓу договорените, од-
носно најавените количини на природен гас и стварно 
превземените 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 најаве-
ната 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 38 

(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 39 

(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 да ја чува севкупната документа-
ција за спроведените отворени повици за набавка на 
природен гас за покривање на загубите во дистрибу-
тивниот систем и да ја достави до РКЕ на нејзино ба-
рање, како и да доставува до РКЕ редовни месечни из-
вештаи за набавените количини на природен гас пот-
ребни за покривање на загубите во дистрибутивниот 
систем, постигнати цени по кои е извршена набавката, 
како и информации за доставените и прифатените по-
нуди. 



 Стр. 36 - Бр. 73                                                                                              6 мај 2015 
 

Член 40 
(1) ОСД е должен во дистрибутивниот систем да 

презема и преку дистрибутивниот систем да испорачу-
ва природен гас со квалитет пропишан во Табела 1 од 
Прилогот 1 кој што е составен дел на овие мрежни пра-
вила. 

 
Член 41 

(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 42 

(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 43 

(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 44 

(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 
преземање на активности за оптимален режим на рабо-
та 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 45 

(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; 

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 седмица, 
кој ОСД го донесува и отпочнува да го применува нај-
доцна до вторник, до 12:00 часот од тековната седмица. 

 
Член 46 

(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 за преку кои го ко-
ристат природниот гас. 

(2) При изработката на оперативниот план од став 
(1), точка 1) на членот 45 ОСД треба да ги има предвид 
доставените предлог планови од корисниците за од-
ржување на постројките за користење на природен гас 
од ставот (1) и да изврши консултации и усогласувања 
со засегнатите корисници на дистрибутивниот систем. 

 
Член 47 

(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 дос-
тавува до РКЕ. 

 
Член 48 

(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 преземат 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 49 

(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 
нивните импликации врз дистрибутивниот систем; и 

3) информациите од заеднички истраги на одредени 
настани.  

 
Член 50 

(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; 
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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 управување, 
системот за комуникации, или на мерниот систем; 

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 51 

(1) ОСД, снабдувачот и корисникот се должни пред 
и за време на испораката на природениот 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, 
2) информации за кои постои писмена согласност 

од лицето за кое се однесуваат информациите, 
3) информации коишто носителот на лиценцата за 

дистрибуција на природен гас треба да ги обезбеди сог-
ласно 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 52 

(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 53 
(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 54 

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

(2) ОСД изработува соодветни упатства-прирачни-
ци за одржување на дистрибутивниот систем, со дефи-
нирани 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 55 

(1) Одржувањето на дистрибутивниот систем опфаќа: 
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 тех-

нички исправна состојба поединечните делови и еле-
менти односно дистрибутивниот систем во целина и 
тоа: 

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

Член 56 
(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, 
- отстранување на дефекти, и 
- ремонти. 

 
3.2 Планирани и непланирани работи на  

дистрибутивниот систем 
 

Член 57 
(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 точка 6, 
како и сите други работи кои што на ОСД му се однап-
ред познати а особено: 
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1) прегледи и редовно одржување; 
2) тестирања и контролни мерења; 
3) приклучување на нови корисници; 
4) изведување на работи на дистрибутивниот сис-

тем по барање од трети лица, и 
5) изведување на работи од трети лица во заштит-

ниот појас на дистрибутивниот систем. 
 

Член 58 
(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 или корис-
ници на кои природниот гас им е неопходен за непре-
чено одвивање на производствениот процес, ОСД е 
должен поединечно да ги извести (писмено, електрон-
ски или преку телефон) за планираниот прекин. 

 
Член 59 

(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. 

 
Член 60 

(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 61 
(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 поч-
нувањето на работите и за планот за извршувањето на 
работите. 

 
Член 62 

(1) Работите во заштитниот појас на дистрибутив-
ниот систем мора да се извршуваат во согласност со 
условите содржани во согласноста за изведување изда-
дена 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 63 

(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 64 

(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 65 

(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-
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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 земјиш-
тето е должен да му дозволи на ОСД привремен пре-
мин преку тоа земјиште за вршење премер, снимање, 
проектирање и изведување на работи на одржување и 
реконструкција на дистрибутивниот систем. 

(3) Сопственикот, односно корисникот на земјиш-
тето има право на надомест на евентуална штета наста-
ната со работите од ставот (2). 

 
4.1 Координација на безбедноста 

 
Член 66 

(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 системот за 
координација на безбедноста во дистрибутивниот сис-
тем. 

(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. 

 
Член 67 

(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 68 

(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 69 
(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 предвидена-
та интервенција, вклучувајќи и исклучувања, опис на 
предвидената 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 70 

(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 
ризици; 

2) обезбедување на деконтаминирачка опрема и ма-
теријали и 

3) пропишување процедура за постапки во таков 
случај. 

 
Член 71 

(1) ОСД е должен да организира служба за итни ин-
тервенции која што секојдневно во текот на 24 часа ќе 
обезбеди надзор врз работата на дистрибутивниот сис-
тем со цел да се утврдат и преку итна интервенција да 
се отстранат дефектите и пречките кои што можат да ја 
загрозат сигурната и доверливата испорака на приро-
ден 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 1.000 м3 на годишно ниво; 

5) Комуникација со корисниците приклучени на 
дистрибутивниот систем и 

6) Организација на итни интервенции. 
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(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. 

 
4.2 План за ограничување на потрошувачката 

 
Член 72 

(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 ограничување 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 дефинира-
ат групи на корисници на дистрибутивниот систем кои 
ќе бидат исклучени, како и распоред и времетраење на 
исклучувањето на овие групи, во зависност од обемот 
на недостатокот на природниот гас во системот за пре-
нос 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 73 
 
(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 74 

(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) притисокот во дистрибутивниот систем, како и 
во точката на приклучување на корисниците, се во про-
пишаните граници на отстапување од номиналниот 
притисок; и 

3) оптоварувањата на сите елементи на дистрибу-
тивниот систем се помали од технички дозволените 
вредности. 

 
Член 75 

(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 на-
рушениот режим на работа; 

2) спречување на понатамошно 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 нарушениот 
режим на работа на дистрибутивниот систем и на барање 
на корисникот треба да му обезбеди увид во записите. 

(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 76 
(1) 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 случаите 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 77 
(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 природ-

ниот 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 78 

(1) Операторот на дистрибутивниот систем е одго-
ворен за долгорочно планирање на развојот на дистри-
бутивниот систем на подрачјето на кое ја врши деј-
носта. 

(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) ОСД е 
должен да го донесува секоја година и најдоцна до 31 
октомври да го достави до РКЕ и истиот да го објави, 
освен финансиските податоци содржани во него, на 
својата веб страница. 
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Член 79 
(1) Долгорочниот план и планот за развој на дис-

трибутивниот систем од членот 80, точки 1) и 2) особе-
но содржат: 

1) опис на постојната состојба на дистрибутивниот 
систем;  

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

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

4) карактеристиките на работните параметри на 
дистрибутивниот систем;  

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

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

7) економската оправданост за проширување и над-
градување на дистрибутивниот систем;  

8) потреба за модернизација, за надградба и за об-
новување на објектите. 

 
Член 80 

(1) При изготвувањето на Долгорочниот план за 
развој на дистрибутивниот систем и Планот за развој 
на дистрибутивниот систем за период од пет години, 
ОСД е должен да соработува со надлежните органи од 
областа 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. 

 
7. Прогнози за потрошувачката на природен гас 

 
Член 81 

(1) Корисникот на природниот гас приклучен на 
дистрибутивниот систем е должен во писмена форма 
да доставува до ОСД најави за количините природен 
гас кои планира да ги преземе во определени времен-
ски интервали и тоа: 

1) квартална најава: најдоцна 50 дена пред поче-
токот 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 почето-
кот на секој месец, корисникот треба да ги најави коли-
чините на природниот гас кои планира да ги преземе 
во наредниот месец, при што најавените количини не 
може да бидат поголеми од количините за тој месец на-
ведени 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 преземе 
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 преземе во текот на де-
нот содржани се во неделните најави. Планираните и 
најавените количини на природен гас за дневно презе-
мање н е можат да бидат поголеми од максималната 
дневна потрошувачка договорена меѓу Операторот на 
системот за дистрибуција и корисникот. 

(2) Корисникот е должен при најавите од членот 81 
да ги почитува важечките договори за пристап и дис-
трибуција на природен гас и за снабдување со приро-
ден 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 82 

(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 потрошу-
вачката на природен гас во дистрибутивниот систем и 
до ОСП да доставува во писмена форма најави за коли-
чините на природниот гас кои треба согласно мрежни-
те правила 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 83 

(1) ОСД изработува и најдоцна до 31 октомври се-
која година доставува до РКЕ и до министерството 
надлежно за работите од областа на енергетиката едно-
годишни и петгодишни прогнози за потребите од при-
роден гас за дистрибутивниот систем со кој управува. 

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

 
8. Правила за мерење 

 
Член 84 

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

1) Обезбедување на технички предуслови за испо-
рака на природниот гас во и од дистрибутивниот сис-
тем; 

2) Сигурна работа на дистрибутивниот систем, 
3) Користење на договорениот приклучен капаци-

тет на дистрибутивниот систем 
4) Утврдување на количините на природен гас ис-

порачани 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 85 

(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 мер-
ниот 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. 
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(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 дистрибутивниот систем му се доделува 
посебен идентификациски код, во согласност со иден-
тификациската шема што ја утврдува ОСД. 

 
Член 86 

(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 документација-
та за мерната опрема. 

(3) Мерната опрема мора да биде сместена во мер-
ни ормари за да се обезбеди заштита од несоодветни 
температурни 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 заклу-
чи 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 компју-
терски пристап до мерните податоци, пристапот кон 
податоците од пресметковното мерно место мора да 
биде заштитено со однапред доделено право на прис-
тап и тоа за: 

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 87 
(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 88 

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

 
Член 89 

(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 то-
вар 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 товар на Операторот на дис-
трибутивната мрежа. 

 
Член 90 

(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 91 

(1) ОСД врши набавка, вградување и замена на мер-
ната опрема во согласност со Законот за енергетика, со 
техничките прописи и со одредбите од Мрежните пра-
вила. 

(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. 
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(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 имо-
тот на корисникот настанати како последица на дисло-
кацијата на мерното место. 

 
Член 92 

(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 ОПС. 

 
Член 93 

(1) Испорачаната количина на природен гас на из-
лез 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. 

(2) По правило, состојбата на броилата кај потро-
шувачите приклучени на дистрибутивниот систем се 
чита во исто време кога се чита состојбата за превземе-
ната количина на природен гас на влез во дистрибутив-
ниот систем . 

(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 94 

(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, испо-
рачаната 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, но не може да биде поголема од мак-

симално можната потрошувачка соодветна на капаци-
тетот на приклучокот за соодветниот временски пе-
риод 

- 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 , но не може да биде поголема од 
вкупната максимално можна потрошувачка соодветна 
на вкупниот капацитет на приклучоците за соодветни-
от временски период. 

 
Член 95 

(1) На пресметковните мерни места на кои предпри-
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 предпри-
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: 

- предпритисокот е помал или еднаков на 22 mbar, 
- пресметковното мерно место не е изложено на 

температурни 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 ќе 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 2 кој што е составен дел на 
овие Мрежни правила. 

 
Член 96 

(1) На излезните места од дистрибутивниот систем 
на кои приклучниот капацитет е поголем од 41 Nm3/h 
во мерниот уред задолжително треба да биде вграден и 
коректор на волуменот на природниот 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 пресметков-
ното мерно место 

 
8.1 Мерни податоци 

 
Член 97 

(1) Мерните податоци се состојат од сите измерени 
вредности и од нив пресметаните вредности. 

(2) Мерните податоци вклучуваат: 
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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 каракте-

ристиките 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 98 
(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, го-

дина на производство и класа на точност; 
2) податоци од техничката спецификација; 
3) податоци за поставените параметри на уредите; 
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 99 
(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 систем 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 100 

(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 компјутерски поста-
пки 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 101 

(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 102 
(1) ОСД е должен да овозможи пристап до мерните 

податоци согласно закон, овие Мрежни правила и дру-
ги прописи и 

(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 мер-
ните 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 согласност со корисниците на дистрибутивниот сис-
тем. 
 

9. Неовластено преземање на природен гас 
 

Член 103 
(1) Се смета дека настанало неовластено преземање 

на природен гас: 
1) ако корисникот извршил приклучување на својот 

објект на дистрибутивниот систем мрежа, без Решение 
за согласност за приклучување издадено од ОСД; 
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2) по исклучување на корисникот од страна на 
ОСД, корисникот повторно самоволно се приклучил на 
дистрибутивниот 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 104 

(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 преземање на природен гас. 

(2) При пресметката на надоместокот за неовласте-
но преземен природен гас ќе се применуваат цените на 
природниот гас кои биле важечки во периодот на неов-
ластеното преземање. 

(3) Периодот за пресметка на надоместокот за неов-
ластено користење на природен гас може да изнесува 
најмногу изнесува една година наназад од денот на ут-
врдување 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 ко-
ристење, 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. 

 
Член 105 

(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 опрема 
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 106 

(1) Контрола на мерното место и/или на мерната 
опрема 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 107 

(1) За вршење на контрола на мерно место, ОСД 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 108 

(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 преземање 

на природен гас; 
4) Податоци за лицата кои ја извршиле контролата 

на мерното место и/или мерната опрема 
5) Начинот на кој е извршено неовластено презема-

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 преземање на природен гас, ОСД прави 
контрола дали записникот е изготвен во согласност со 
овие мрежни правила и ако се утврди грешка, нецелос-
но или погрешно утврдени факти, се прави доработка 
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 евидентираат сите податоци пот-
ребни за изработка на пресметката. Новиот записник се 
доставува на потрошувачот. 
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Член 109 
(1) Врз основа на податоците од Записникот се из-

готвува пресметка за неовластено преземање на приро-
ден гас, согласно овие Мрежни правила. 

(2) Пресметката и Записникот за утврдување на не-
овластено преземање на природен гас заедно му се дос-
тавуваат на потрошувачот во рок од 15 дена, сметано 
од денот на изготвување на пресметката. 

 
Член 110 

(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. 

(3) Доколку со контролата од ставот (1) се утврди 
манипулација на мерниот уред ОСД е должен да изгот-
ви Записник за утврдување на неовластено преземање 
на природен гас. 

 
9.1 Исклучување на потрошувач при неовластено 

преземање на природен гас 
 

Член 111 
1) Во случаите на неовластеното преземање на при-

роден гас од член 103 став (1), точки 1), 2), 3) и 3) али-
неја 1, ОСД ќе го исклучи потрошувачот од дистрибу-
тивниот систем без предупредување. 

2) Во случаите на неовластеното преземање на при-
роден гас од член 103 став (1), точка 3) алинеја 1 и точ-
ка 4), ОСД е должен да го предупреди потрошувачот 
во писмена форма и да ја достави пресметка на надо-
местокот за неовластено преземање на природен гас од 
член 114 од, со цел да го плати надоместокот за неов-
ластено преземање на природен гас. 

3) Потрошувачот е должен да го плати надоместо-
кот за неовластено преземање 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. 

 
Член 112 

(1) Во случај кога потрошувачот е исклучен соглас-
но став (1) и став (4) од член 111 има право да поднесе 
барање за согласност за приклучување на дистрибутив-
ниот систем до ОСД, откако ќе го плати надоместокот 
за неовластено преземање на природен гас. 

(2) Потрошувачот е должен да плати надоместок за 
приклучување согласно член 14 од овие Мрежни пра-
вила. 

(3) По исклучок на став (2) на овој член, потрошу-
вачот кој поседува решение за согласност за приклучу-
вање има право повторно да се приклучи на дистрибу-
тивниот систем, откако ќе го плати надоместокот за не-
овластено преземање на природен гас на ОСД и надо-
местокот за повторно приклучување. 

 
Квалитет на дистрибуцијата на природниот гас  

преку дистрибутивниот систем 
 

Член 113 
(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 тех-
ничките барања за квалитет на дистрибуцијата со чија 
што примена ОСД треба да му обезбеди на корисникот 
на дистрибутивниот систем доверлива и постојана ис-
порака на природен гас. 

2) Квалитетот на природниот гас ги опфаќа тех-
ничките барања на квалитетот на дистрибуцијата со 
чија што примена ОСД треба да му обезбеди на корис-
никот на дистрибутивниот систем усогласеност на па-
раметрите за квалитет на испорачаниот природен гас 
со параметрите пропишани во Табела 1 од Прилогот 1, 
кој што е составен дел на овие мрежни правила. 

3) Квалитетот на услугата ги опфаќа комерцијал-
ните барања на квалитетот на дистрибуцијата на при-
родниот гас, со чија што примена ОСД треба да му 
обезбеди на корисникот на дистрибутивниот систем за-
доволително 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 исполнување 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 поттик-
нување на квалитетот 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 114 

(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 мрежни 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 
мрежни правила. 

 
Член 115 

(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 116 

(1) Исполнувањето на секое поодделно 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 1. 
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(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 3. 

(4) ОСД ги следи показателите за исполнувањето на 
општите барања во период од една година а показате-
лите за исполнување на гарантираните барања ги следи 
квартално. 

 
Член 117 

(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 3. 

(2) ОСД е должен на РКЕ да и ги достави прибрани-
те податоци за исполнување на гарантираните барања 
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. 

 
Измени и дополнувања на Мрежните правила 

 
Член 118 

(1) Измени и дополнувања на Мрежните правила 
може да предложат Операторот на системот за дистри-
буција и корисникот на системот за дистрибуција. 

(2) Кога предлогот за измена и дополнување на 
Мрежните правила е поднесен од корисникот, предло-
гот треба: 

- да биде доставен до Операторот на системот за 
дистрибуција во писмена форма, 

- да содржи податоци за подносителот на предлогот 
(назив, адреса на седиште, лице за контакт, телефон, e-
mail), 

- да ја наведе одредбата, односно одредбите од 
Мрежните правила, чие што изменување, односно до-
полнување се предлага, 

- да содржи детално образложение на предлогот и 
целта која ќе се постигне со измената и дополнува-
њето. 

(3) Во тек на 10 работни денови од приемот на предло-
гот, Операторот на системот за дистрибуција утврдува дали 
предлогот одговара на барањата на став 2. од овој член и 
доколку утврди дека предлогот е во согласност со став 2 од 
овој член, тогаш го објавува на својата веб страница за вре-
менски период од десет дена, со цел да се овозможи заинте-
ресираните лица да дадат свои коментари, на начинот опре-
делен во објавата. 

(4) Доколку Операторот на системот за дистрибу-
ција утврди дека предлогот не одговара на барањата од 
став 2. на овој член, Операторот на системот за дистри-
буција писмено го известува предлагачот за недостато-
ците на предлогот, начинот на нивното надминување и 
рокот во кој треба да се достави уредниот предлог. 

(5) Операторот на системот за дистрибуција ќе 
побара мислење од корисникот ако предлогот е дос-
тавен од корисник на Операторот на системот за 
дистрибуција. 

(6) Елементите кои Операторот на системот за дис-
трибуција ги анализира при проценката на предлозите 
за измена и дополнување на Мрежните правила се: 

- усогласеност на предлогот со соодветните закон-
ски одредби, 

- придонес за подобрување на измените и дополну-
вањата на Мрежните правила, 

- влијание на бараната измена врз оперативноста на 
Операторот на системот за дистрибуција како и неоп-
ходно време и потребни средства за примена на изме-
ната, 

- мислењата и предлозите доставени од заинтереси-
раните лица и Транспортерот согласно став 3. и став 5. 
на овој член. 

(7) Ако Операторот на системот за дистрибуција ут-
врди дека предлогот не е во согласност со соодветните 
законски одредби, ќе донесе Одлука за одбивање на 
предлогот. 

(8) Ако Операторот на системот за дистрибуција ут-
врди дека предлогот е во согласност со закон и придо-
несува за подобрување на Мрежните правила или за 
сигурноста, безбедноста и континуираното работење 
во снабдувањето на системот, Операторот на системот 
за дистрибуција ќе донесе одлука за прифаќање на 
предлогот и во рок од десет дена, по истекот на објава-
та од став 3. на овој член, ќе организира јавна расправа 
на која што задолжително ќе ги покани корисниците на 
системот за дистрибуција, Министерството надлежно 
за работите од областа на енергетиката и Регулаторна-
та комисија за енергетика. Предмет на јавната расправа 
ќе биде предлог ставот на Операторот на системот за 
дистрибуција по поднесениот предлог. 

(9) Операторот на системот за дистрибуција е дол-
жен во рок од десет дена по одржувањето на јавната 
расправа да донесе одлука по предлогот. 

(10) Операторот е овластен да ги дополни и проме-
ни Мрежните правила секогаш кога тие измени го од-
разуваат практичното искуство во работењето и одржу-
вањето на системот за дистрибуција, комерцијалната 
пракса вообичаена во гасната индустрија или промена-
та на технологијата која се користи при дистрибуција 
на природниот гас. 

(11) Одлуката за измените и дополнувањата на 
Мрежните правила донесени согласно став 10. на овој 
член, се доставува на одобрување до Регулаторната ко-
мисија за енергетика согласно Законот за енергетика. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 119 

2. Со денот на влегување во сила на овие Мрежни пра-
вила, Одлуката за утврдување на општи услови за испора-
ка на природен гас ( « Службен весник на РМ « бр. 36/99). 
не се применува на корисниците на системот за дистрибу-
ција на природен гас на Јавното претпријатие за енергет-
ски дејности „Струмица-Гас“-Струмица. 

 
Член 120 

Овие Мрежни правила влегуваат во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

  
Бр. 02-107/3 Управен одбор 

24 април 2015 го-

дина 

Претседател, 

Струмица Соња Куртовиќ, с.р. 
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АД МАКЕДОНСКА ПОШТА СКОПЈЕ 

2494. 

И С П Р А В К А 

 

Се врши исправка на член 6 од пречистениот текст на Статутот на АД Македонска пошта во државна сопстве-

ност Скопје, обајвен во „Службен весник на РМ“ бр. 64 од 21 април 2015 година, 

Исправката се однесува на член 6 од Статутот и треба да гласи: 

„Дејности за давање на универзални поштенски услуги и издавањето на поштенските марки и поштенските 

вредносници се работи од јавен интерес.“ 

 

   Бр. 0402-792/1                                                                         Директор за правни работи, човечки 

5 мај 2015 година                                                                            ресурси и корпаративни функции, 

       Скопје                                                         Вера Димитриева, с.р. 
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