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134. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16) и точка 10 став 3 од Одлуката за 

начинот и методологијата на надзор на платните систе-

ми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

17/16), гувернерот на Народната банка на Република 

Македонија донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОПЕРАТОРИТЕ НА 

ПЛАТНИТЕ СИСТЕМИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со ова упатство се дефинираат содржината, фор-

мата, начинот и крајните рокови за известување за ра-

ботењето на платните системи од страна на операторот 

кој управува и раководи со платен систем (во натамош-

ниот текст: оператор).  

 

2. Операторот е должен да доставува периодични 

известувања за своето работење и известувања за пла-

нираните и/или извршените измени и настанати инци-

денти коишто влијаат врз работењето на платниот сис-

тем до Народната банка на Република Македонија (во 

натамошниот текст: Народната банка) заради спрове-

дување посреден надзор на платниот систем. 

 

II. ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕСТУВАЊА 

 

Известувања за работењето на платниот систем 

 

3. Операторот известува за следните информации:  

- број и вредност според праговите на вредноста и 

времето на обработка на платните трансакции во плат-

ниот систем;  

  Стр. 
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- падови и нарушувања во работењето на платниот 

систем;  

- вредност на нето финансиските обврски и побару-

вања; и  

- вредност на средствата обезбедени од платниот 

систем наменети за управување со ликвидносните ри-

зици.  

За известување на информациите од ставот 1 на 

оваа точка, операторот ги користи табелите – из-

вестувања, кои се дадени во прилогот 1 на ова 

упатство.  

 

4. Операторот ги доставува известувањата од точка 

3 од ова упатство за период од три месеци (квартално). 

Операторот ги доставува известувањата не подоцна од 

петнаесеттиот работен ден во месецот кој следи по зав-

ршување на кварталот за кој известува. 

  

Известувања за работата на операторот  

 

5. Операторот известува за активностите на ревизи-

ите во поглед на работењето на платниот систем за:  

- активностите кои се извршени во претходната го-

дина (опис на спроведените внатрешни, надворешни и 

останати ревизии поврзани со работата на операторот 

на платниот систем и наодите за работењето на опера-

торот на платниот систем); и  

- годишниот план на активности за тековната годи-

на (опис на планирани внатрешни, надворешни и оста-

нати ревизии поврзани со работата на операторот на 

платниот систем).  

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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6. Операторот ги доставува известувањата за рабо-

тата на операторот кои се однесуваат на точка 5 од ова 

упатство до Народната банка не подоцна од последни-

от работен ден во месецот март. 

 

Известувања за управување со оперативните 

ризици 

 

7. Операторот известува за мерките за управување 

со оперативните ризици за:  

- спроведено тестирање на редовните и резервните 

решенија и процедури;  

- резултатите од спроведените процени на опера-

тивните ризици во платниот систем; и  

- годишен план на активности за тестирање на ре-

довните и резервните решенија и процедури и проце-

ните на оперативните ризици во платниот систем.  

 

8. За секое спроведено тестирање на редовните и 

резервните решенија и процедури за претходната го-

дина, операторот известува најмалку за:  

- предметот и опсегот на тестирањето;  

- целите на тестирањето;  

- периодот кој се опфаќа со тестирањето;  

- одговорното лице и учесници во тестирањето;  

- сценариото за тестирањето;  

- резултатите од тестирањето;  

- корективните мерки кои што се усвоени согласно 

резултатите на тестирањето со временски распоред за 

нивно спроведување; и  

- спроведувањето на мерките дефинирани во прет-

ходните известувања за управување со ризиците.  

 

9. За секоја спроведена процена на оперативните 

ризици во платниот систем за претходната година, опе-

раторот известува најмалку за:  

- предметот и опсегот на процената на оперативни-

те ризици;  

- целите на процената на оперативните ризици;  

- методологијата која се применува при процена на 

оперативните ризици;  

- резултатите од процена на оперативните ризици;  

- мерките за управувањето со ризици усвоени врз 

основа на проценката на оперативните ризици, со вре-

менски распоред за нивно спроведување; и  

- спроведувањето на мерките дефинирани во прет-

ходните известувања за управување со оперативните 

ризици.  

 

10. За годишниот план на активности за тестирање-

то на редовните и резервните решенија и процедури и 

процените на оперативните ризици во платниот систем 

во тековната година, операторот известува за: 

- планот за тестирање на редовните и резервните 

решенија и процедури (предметот и опсегот на тести-

рањето, целите на тестирањето, планираниот период на 

тестирањето и одговорното лице и учесници во тести-

рањето); и  

- планот за спроведување на процената на опера-

тивните ризици (предметот и опсегот на процената на 

оперативните ризици, целите на процената на опера-

тивните ризици, периодот на процената на оперативни-

те ризици и предвидената методологија која ќе се ко-

ристи за процената на оперативните ризици).  

 

11. Операторот го изготвува известувањето за упра-

вување со оперативните ризици за период од една ка-

лендарска година. Операторот ги доставува известува-

њето за претходната година и годишниот план на ак-

тивности за тековната година до Народната банка не 

подоцна од последниот работен ден во март.  

 

III. ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ 

И/ИЛИ ИЗВРШЕНИТЕ ИЗМЕНИ И НАСТАНАТИ 

ИНЦИДЕНТИ 

 

Известувања за статусни и други промени пов-

рзани со учесниците во платниот систем 

 

12. Операторот доставува известувања до Народна-

та банка, во рок од пет работни денови од стапувањето 

во сила на статусните промени кои се поврзани со 

учесниците во платниот систем за вклучување на нови-

те учесници во платниот систем или повлекување или 

исклучување на учесници во платниот систем, вклучу-

вајќи ги и индиректните учесници.  

За потребите на ова упатство, под статусни проме-

ни се подразбираат промените кои се резултат на спо-

јување или преземање, промени во опфатот на овласте-

ните активности, покренување стечајна постапка и дру-

ги промени поврзани со учесниците во платниот сис-

тем кои влијаат или можат да влијаат на исполнување-

то на условите за учеството во платниот систем или 

можат да влијаат врз работењето на истиот.  

 

13. Известувањата од точка 12 од ова упатство го 

содржат следново:  

- името на учесникот во платниот систем на кој се 

однесува известувањето;  

- описот на статусната промена или промената пов-

рзана со учеството на овој учесник (вклучување, повле-

кување, исклучување, промена од индиректен во ди-

ректен учесник, или обратно) и датумот кога се случи-

ла статусната промена или промената поврзана со 

учеството на овој учесник; и  
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- процена на можните влијанија на статусната 

промена или промена поврзана со учеството на овој 

учесник, наведени во алинеја 2 од оваа точка, за ра-

ботењето на платниот систем или за ризиците во 

него.  

 

Известување за падови и нарушувања во работе-

њето на платниот систем  

 

14. Операторот доставува известување до Народна-

та банка во случај на падови и нарушувања во работе-

њето на платниот систем и неговите учесници не по-

доцна од три работни дена по појавувањето на наста-

нот. 

За потребите на ова упатство, под пад во работење-

то се подразбира прекин на услугите, а под нарушува-

ње во работењето се подразбира намалување и/или 

влошување на услугите. 

 

15. Известувањето од точката 14 од ова упатство 

содржи:  

- опис на настанот (тип на падот или друг настан, 

причина и индикации во кој дел од процесот се појави-

ла грешката);  

- датум и време кога се случил настанот;  

- опис на последиците од настанот и нивното влија-

ние на секој учесник посебно (по назив на учесникот) 

или на платниот систем во целина;  

- опис на спроведеното или планирано преминува-

ње кон нормално функционирање;  

- опис на известувањата (примачи на известувања и 

методот кој се користи за известување на учесникот во 

платниот систем);  

- листа со мерки за превенција од појавувања на 

вакви типови на настани или грешки во иднина;  

- временски распоред за спроведување на мерките 

од алинејата 6 од оваа точка.  

 

Известување за планирани промени во работе-

њето на платниот систем 

 

16. Не подоцна од еден месец пред отпочнување на 

активностите за спроведување на какви било планира-

ни промени во работењето на платниот систем кои мо-

же да имаат влијание на управувањето со ризици, сог-

ласно со Одлуката за критериумите и стандардите за 

работењето на платните системи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 17/16), операторот доставу-

ва план за спроведување на овие активности до Народ-

ната банка.  

17. Планот за спроведување на активностите од 

точката 16 од ова упатство содржи:  

- детален суштински опис на планираните промени 

во работењето на платниот систем; 

- временски распоред на спроведување на промени-

те и одговорните лица за секоја активност посебно; и  

- процена на влијанието врз управувањето со 

финансискиот и оперативниот ризик во платниот 

систем.  

 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊАТА 

ДО НАРОДНАTA БАНКА  

 

18. Операторот ги доставува периодичните из-

вестувања и известувањата за планираните и/или 

извршените измени и настанати инциденти до На-

родната банка преку електронскиот систем на На-

родната банка за платежна статистика. Начинот на 

користење на електронскиот систем е опишан во 

документот „Инструкции за доставување податоци 

за извршените активности во платниот промет по 

електронски пат“.  

 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

19. Ова упатство влегува во сила на денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2017 

година.  

 

20. Со првото известување согласно со точка 4 од 

ова упатство, операторот доставува месечни податоци 

од почетокот на 2017 година. 

 

21. Првите известувања за календарската 2017 го-

дина, согласно точките 6 и 11 од ова упатство операто-

рот ги доставува не подоцна од последниот работен 

ден во месецот март 2018 година. 

 

Бр. 2908/2  

1 февруари 2017 година Гувернер, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

135. 

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-2 

од 11.1.2017 година на седницата одржана на ден 

31.1.2017 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Михајло Брова Зиков од 

Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-5 од 10.2.2012 

година од Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Михајло Брова Зиков се обновува за пе-

риод од 5 (пет) години од денот на донесување на ова 

решение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Михајло Брова Зиков престанува да ва-

жи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова 

решение во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-2 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

136. 

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-3 

од 11.1.2017 година на седницата одржана на ден 

31.1.2017 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Владимир Спасовски од 

Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-4 од 10.2.2012 

година од Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Владимир Спасовски се обновува за пе-

риод од 5 (пет) години од денот на донесување на ова 

решение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Владимир Спасовски престанува да ва-
жи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова 
решение во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-3 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

137. 
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-4 
од 11.1.2017 година на седницата одржана на ден 
31.1.2017 година го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Тони Костов од Скопје изда-
дена со Решение бр.УП1 08-3 од 10.2.2012 година од 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Тони Костов се обновува за период од 5 
(пет) години од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Тони Костов престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 
случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-4 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

138. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-6 
од 13.1.2017 година на седницата одржана на ден 
31.1.2017 година го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 
 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Катерина Илиќ Нонкуловска  од Скопје издаде-
на со Решение бр.07-2418/4 од 6.9.2007 година и обно-
вена на ден 4.4.2012 година со Решение бр.УП1 08-20.  
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2. Дозволата за работење на брокер на лицето Ка-

терина Илиќ Нонкуловска  се обновува за период од 

5 (пет) години од денот на донесување на ова реше-

ние. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Кате-

рина Илиќ Нонкуловска  престанува да важи и пред ис-

текот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 

случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-6 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

139. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-7 

од 13.1.2017 година на седницата одржана на ден 

31.1.2017 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 

 

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Емилија Вукиќевиќ од Скопје издадена со Ре-

шение бр.07-1702/4 од 2.7.2007 година и обновена на 

ден 4.4.2012 година со Решение бр.УП1 08-19.  

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Еми-

лија Вукиќевиќ се обновува за период од 5 (пет) годи-

ни од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Еми-

лија Вукиќевиќ престанува да важи и пред истекот на 

рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 

предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-7 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

140. 

Врз основа на член 94, член 106 и член 107 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 

и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-98 

од 26.12.2016 година на брокерската куќа Иново Бро-

кер АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија на седницата одржана на ден 

31.1.2017 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Во Точката 2 од Решението за давање дозвола за 

работење на брокерската куќа Иново Брокер АД Скоп-

је бр.08-1717/3 од 4.9.2006 година, изменето со Реше-

ние бр.УП1 08-47 од 1.4.2010 година и Решение 

бр.УП1 08-19 од 17.4.2013 година, се додава нова али-

неја:  

„- прием и пренос на налози за купување и продава-

ње на хартии од вредност на странски пазари на хартии 

од вредност.“ 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”. 

 

Бр. УП1 08-34 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

141. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014,,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Александар Стамболиев од Скопјe ги ис-

полнува условите за полагање на стручен испит за ин-

вестиционо советување со пријавување на 5-тата обука 

за инвестиционо советување во организација на Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр.УП1 09-14 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р 

__________ 

142. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Александар Целески од Скопјe ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за инвес-

тиционо советување со пријавување на 5-тата обука за 

инвестиционо советување во организација на Комиси-

јата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр.УП1 09-15 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р 

__________ 

143. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Александра Симеонова од Виница ги ис-

полнува условите за полагање на стручен испит за ин-

вестиционо советување со пријавување на 5-тата обука 

за инвестиционо советување во организација на Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр.УП1 09-16 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р 

__________ 

144. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Бисера Спасов од Скопјe ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за инвестицио-

но советување со пријавување на 5-тата обука за инвес-

тиционо советување во организација на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр.УП1 09-17 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р 

__________ 

145. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Ѓеорѓи Петрушев од Скопјe ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за инвестицио-

но советување со пријавување на 5-тата обука за инвес-

тиционо советување во организација на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр.УП1 09-18 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р 

__________ 

146. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 

и член 150 б од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 

43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и 

член 3  став 4 од Правилникот за начинот и условите 

за обука и полагање на посебен стручен испит за ин-

вестиционо советување (“Службен весник на РМ“ 

бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија на својата 

седница одржана на 31.1.2017 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Елена Михајловска од Скопјe ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за ин-

вестиционо советување со пријавување на 5-тата 

обука за инвестиционо советување во организација 

на Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-19 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

147. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Загорка Лазевска од Скопјe ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за инвестицио-

но советување со пријавување на 5-тата обука за инвес-

тиционо советување во организација на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-20 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

148. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Игор Изотов од Скопјe ги исполнува ус-

ловите за полагање на стручен испит за инвестиционо 

советување со пријавување на 5-тата обука за инвести-

ционо советување во организација на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-21 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

149. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Марија Танасоска од Скопјe ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за ин-

вестиционо советување со пријавување на 5-тата 

обука за инвестиционо советување во организација 

на Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-22 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

150. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Оливера Арсовска од Скопјe ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за ин-

вестиционо советување со пријавување на 5-тата 

обука за инвестиционо советување во организација 

на Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-23 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

151. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Славчо Филипчев од Скопјe ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за инвестицио-

но советување со пријавување на 5-тата обука за инвес-

тиционо советување во организација на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-24 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

152. 

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и 

член 150 б од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3  став 4 од Пра-

вилникот за начинот и условите за обука и полагање на 

посебен стручен испит за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 

107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на својата седница одржана на 

31.1.2017 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Тина Пановска од Скопјe ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за инвестицио-

но советување со пријавување на 5-тата обука за инвес-

тиционо советување во организација на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-25 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

153. 

Врз основа на, член 112 став 2 и член 112-д став 7 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 

13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 

и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 

и условите за полагање на посебен стручен испит за ра-

бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на својата седница 

одржана на 31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Сузана Миленкоска од Скопје ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за работа 

со хартии од вредност со пријавување на 15-тата обука 

за работа со хартии од вредност во организација на Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-26 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

154. 

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 

13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 

и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 

и условите за полагање на посебен стручен испит за ра-

бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на својата седница 

одржана на 31.1.2017 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Сокољ Зеќири од Скопје ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за работа со 

хартии од вредност со пријавување на 15-тата обука 

за работа со хартии од вредност во организација на 

Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-

кедонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-27 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

155. 

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 

13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 

и 23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот 

и условите за полагање на посебен стручен испит за ра-

бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на својата седница 

одржана на 31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Јетон Мехмеди од Кичево ги исполну-

ва условите за полагање на стручен испит за работа 

со хартии од вредност со пријавување на 15-тата 

обука за работа со хартии од вредност во организа-

ција на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-28 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

156. 

Врз основа на член 112 став 2 и 112-д став 7 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 

188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот и 

условите за полагање на посебен стручен испит за ра-

бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на својата седница 

одржана на 31.1.2017 година донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Игор Блажевски од Скопје ги исполну-

ва условите за полагање на стручен испит за работа 

со хартии од вредност со пријавување на 15-тата 

обука за работа со хартии од вредност во организа-

ција на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-29 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

157. 

Врз основа на член 112 став 2 и 112-д став 7 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 

188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот и 

условите за полагање на посебен стручен испит за ра-

бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 91/2014, 128/2014 и 28/2016), Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија на својата сед-

ница одржана на 31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Ефтим Ридов од Кавадарци ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за рабо-

та со хартии од вредност со пријавување на 15-тата 

обука за работа со хартии од вредност во организа-

ција на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-30 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

158. 

Врз основа член 112 став 2 и 112-д став 7 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 

188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот и 

условите за полагање на посебен стручен испит за ра-

бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на својата седница 

одржана на 31.1.2017 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Даниела Војнески од Скопје ги испол-

нува условите за полагање на стручен испит за рабо-

та со хартии од вредност со пријавување на 15-тата 

обука за работа со хартии од вредност во организа-

ција на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-31 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

159. 

Врз основа на член 112 став 2 и 112-д став 7 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 

188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот и 

условите за полагање на посебен стручен испит за ра-

бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на својата седница 

одржана на 31.1.2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Бисера Спасов од Скопје ги исполнува 

условите за полагање на стручен испит за работа со 

хартии од вредност со пријавување на 15-тата обука 

за работа со хартии од вредност во организација на 

Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-

кедонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-32 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

160. 

Врз основа на член 112 став 2 и 112-д став 7 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 

188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) и член 3  став 4 од Правилникот за начинот и 

условите за полагање на посебен стручен испит за ра-

бота со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на својата седница 

одржана на 31.1.2017 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Ана Тодоровска од Скопје ги исполну-

ва условите за полагање на стручен испит за работа 

со хартии од вредност со пријавување на 15-тата 

обука за работа со хартии од вредност во организа-

ција на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 09-33 Комисија за хартии од вредност 

31 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

 

АДВОКАТСКА КОМОРА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

161. 

Врз основа на член 36 од Законот за адвокатура и 

член 23 и член 83 став 2 од Статутот на Адвокатска ко-

мора на Република Македонија, Управниот одбор на 

Адвокатската комора на Република Македонија на сед-

ницата одржана на ден 31.1.2017 година ја донесе след-

ната 

О Д Л У К А 

 

Член 1 

Се утврдува висина на коморската членарина во из-

нос од износ од 6.000,00 денари.  

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вање. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

 Адвокатска комора 

 на Република Македонија 

 Претседател, 

 адвокат Никола Додевски, с.р. 

__________ 

162. 

Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура 

(„Службен весник на РМ“ бр. 80/92) и член 25 од Ста-

тутот на Адвокатската комора на Република Македо-

нија, на 40-то Годишно собрание одржано на 27.3.1993 

година, Адвокатската комора на Република Македони-

ја  ја донесе, а Управниот одбор на АКРМ врз основа 

на член 34 став 2 точка 5 од Законот за адвокатура 

(„Службен весник на РМ“ бр. 59/02) и член 23 став 1 

алинеја 1 од Статутот на АКРМ, со своја Одлука на 

седница одржана на ден 31 јануари 2017 година го ут-

врди пречистениот текст на   
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Т А Р И Ф А 

ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со оваа Тарифа се одредува висината на наградата 

и трошоците на дадената правна помош. 

Адвокатот и странката можат слободно да ја дого-

ворат наградата и трошоците како и начинот и сред-

ствата за плаќање, но не пониско од предвидените со 

Тарифата. 

 

Член 2 

Плаќањето на наградата и трошоците се врши во 

пари, а се пресметува во денари. 

 

Член 3 

Во предметите во кои една од странките е странско 

физичко или правно лице, во предметите во кои има 

прилози на странски јазик, или се контактира на стран-

ски јазик, наградата е двојно поголема. 

 

Член 4 

Ако во текот на постапката се изменила Тарифата 

еднаш или повеќе пати, ќе се примени Тарифата што е 

во сила на денот на пресудувањето односно на одлучу-

вањето. Од тој ден па до денот на исплатата на износот 

на адвокатската награда и трошоците се пресметува за-

конска казнена камата. 

Неисплатената награда и трошоци странката секо-

гаш ги плаќа на адвокатот по Тарифата што е во сила 

на денот на плаќањето. 

Напомена: 

Со Решение на Уставниот суд на РМ, У.бр. 115/93 

од 15.9.1993 година, не се поведува постапка за оцену-

вање на уставноста и законитоста на член 4. 

 

Член 5 

За дел од наградата и трошоците, странката може 

да му даде аконтација на адвокатот. 

Ако странката го откаже полномошното на адвока-

тот, должна е да му исплати за едно дејствие што тре-

бало да се преземе. 

 

Член 6 

На странката, која по законот може да биде ослобо-

дена од плаќање на трошоци на постапката (сиромаш-

но право), адвокатот е должен да и даде бесплатна 

правна помош. 

 

НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ 

 

Член 7 

За извршување на правна помош, странката е долж-

на на адвокатот да му ги надомести и трошоците : 

1. За превоз, до висина на трошоците на патниот 

билет за превозното средство што го користел адвока-

тот, а за употреба на сопствено возило ќе му надомести 

по 30% од цената на најскапиот бензин за секој изми-

нат километар. 

2. За ноќевање, до висина на трошоците за ноќе-

вање. 

3. На име дневница ќе му се исплати вообичаена 

дневница или по договор. 

4. За отсуство од канцеларија , ќе му бидат надо-

местени трошоци за секој започнат час 20% од награ-

дата за дејствието за кое патува, но не повеќе од 7 часа 

за еден ден. 

 

НАГРАДА ЗА ДАДЕНА ПРАВНА ПОМОШ 

 

Член 8 

I. Награда за пишување на писмени состави  

( поднесоци) 

 

1. За пишување на поднесоци со кои се поведува 

постапка, образложени поднесоци, приговори, одгово-

ри и изјави на последна волја, предлог за извршување, 

наградата се определува според висината на барањето 

во поднесокот или според пропишаната дисциплинска 

или друга мерка и според пропишаната казна. 

2. За поднесоци со барање: 

- до 10.000,00 денари изнесува............... 1.000,00 де-

нари. 

- од 10.001,00 до 50.000,00 денари наградата изне-

сува...................................................... 3.000,00 денари. 

- од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари награда-

та изнесува.............................................. 4.000,00 денари. 

- од 100.001,00 денари до 300.000,00 денари или 

пропишана дисциплинска мерка, парична казна или 

затвор до 1 година, наградата изнесува.......... 5.000,00 

денари. 

- од 300.001,00 денари до 600.000,00 денари или 

казна затвор до три години наградата изнесува............ 

6.000,00 денари. 

- од 600.001,00 денари до 1.000.000,00 денари или 

казна затвор до пет години наградата изнесува.............. 

7.000,00 денари. 

- од 1.000.001,00 денари до 2.500.000,00 денари или 

казна затвор до десет години наградата изнесува........... 

9.000,00 денари. 

- од 2.500.001,00 денари до 5.000.000,00 денари или 

казна затвор до петнаест години, како и во полициска 

постапка наградата изнесува.............. 12.000,00 денари. 

- Над 5.000.001 денари, казна затвор над петнаесет 

години или доживотен затвор наградата изнесува......... 

18.000,00 денари. 

3. За состав на преддоговори и договори, наградата 

се определува согласно вредноста: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кај состав на договори и преддоговори не се приме-

нува став V, точка 1 на членот 8. 
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4. Награда за предлог за издавање на нотарски пла-

тен налог, како и приговор против нотарски платен на-

лог, во предлозите со вредност над 10.001,00 денари, 

изнесува 70% од предвидената во точка 2. 

5. За поднесоците со кои се поведува постапка пред 

Уставен суд, за статусни и станбени спорови, спорови 

и постапки за заштита на авторски права, патенти и ли-

ценци, индустриска сопственост, наградата изнесува 

колку максималната во точка 2. 

6. За застапување и одбрана пред судовите, јавно 

обвинителство, нотари, извршители, центри за социјал-

на работа, работодавецот, полициските, инспекциските 

и други органи, како и преземање на дејствија од точка 

2 на овој став кои се одвиваат во повеќе денови, без ог-

лед дали се одржани, продолжени или одложени, како 

и за рочиштето за објавување на Одлука, секој започ-

нат ден се смета за ново застапување, односно нова од-

брана.  

Во оставинска постапка пред нотар каде со закон е 

предвидено задолжително учество на адвокат, награда-

та и трошоците за соодветното правно дејствие за адво-

катите кои учествуваат во тоа правно дејствие без ог-

лед на нивниот број изнесува 50% од наградата и тро-

шоците на нотарот.  

7. За работни спорови и вонпарничните постапки, 

наградата изнесува 7.000,00 денари. 

8. Во постапка за развод на брак и други спорови од 

семејни односи, наградата изнесува 7.000,00 денари. 

9. За состав и пишување на нормативни акти, награ-

дата се договара со писмен договор. 

10. Во поднесоците во кои покрај главното барање 

се предлага времена мерка или предлог за обезбедува-

ње докази, наградата се зголемува за 20%. 

11. Во поднесоците во кои има тужба и против-

тужба, наградата се определува според збирот на двете 

барања. 

12. Во поднесокот во кој има повеќе учесници, наг-

радата се зголемува по 50% за секое наредно лице, а за 

секое наредно лице од спротивната страна по 25%, но 

не повеќе од пет пати од предвидената награда од член 

8 од Тарифата. 

13. За необразложени поднесоци, изјави, молби, 

полномошна со кои трети лица пренесуваат овласту-

вања, освен полномошна со кои е овластен адвокатот 

за застапување и преземање на дејствија во име на 

властодавецот во сите постапки, наградата е како нај-

ниската награда од точка еден.  

14. За поднесоците во кои се бранети повеќе лица, 

наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое 

наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно 

лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената 

награда од член 8 од Тарифата. 

15. За изготвување на правни мислења, анализи и 

учество на состаноци со правна тематика, наградата из-

несува 9.000,00 по час. 

16. За состав на апликација пред ЕСЧП, наградата 

изнесува 60.000,00 денари, а за секој нареден поднесок 

за комуникација со судот наградата изнесува 15.000,00 

денари. 

17. Во постапка пред меѓународна арбитража и ме-

ѓународни судови, во спорови со вредност до 

5.000.000,00 евра, наградата изнесува 20.000,00 денари 

за секој започнат час. 

Во спорови од 5.000.001,00 евра до 10.000.000,00 

евра, наградата изнесува 30.000,00 денари за  секој за-

почнат час.  

Над 10.000.001,00 евра наградата изнесува 

40.000,00 денари за секој започнат час, а во меѓународ-

ни кривични судови наградата изнесува 40.000,00 дена-

ри за секој започнат час. 

18. За изготвување на акти за постапки пред Цен-

трален регистар на РМ: 

- Промена на е-маил адреса, пријава на работно вре-

ме и објава на ликвидација, наградата изнесува  

1.000,00 денари. 

- За статусна промена наградата изнесува 3.000,00 

денари. Ако истовремено се прават повеќе статусни 

промени, наградата се зголемува 50% за секоја наредна 

промена.  

- За основање на трговски друштва и други правни 

лица, наградата изнесува 9.000,00 денари. 

 

II. Награда за одбрана и застапување 

 

1. За застапување и одбрана, наградата е како за 

состав на соодветниот поднесок и саатнина од 20% за 

секој започнат час. 

2. За одбрана на клиент во претходна судска поста-

пка, посета на клиент лишен од слобода, за присуство 

на вештачења, за увид на лице место и слични деј-

ствија, наградата изнесува како под точка еден од Та-

рифата. 

3. За застапувања и одбрана како и преземање на 

дејствија од точка 2 на овој став кои се одвиваат во по-

веќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени 

или одложени, секој започнат нов ден се смета за ново 

застапување, односно нова одбрана.  

       

III. Награда за состав на правен лек 

 

За состав на редовен и вонреден правен лек и одго-

вор на редовен и вонреден правен лек, наградата е 50% 

поголема од наградата за застапување или одбрана, а 

ако адвокатот не учествува на расправа или претрес, 

наградата е 100% зголемена. 

 

IV. Награда за правни совети 

 

1. За усмен правен совет, наградата изнесува 20% 

од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 

20% за секој започнат час. 

2. За писмени совети наградата изнесува 50% од со-

одветната награда за писмен состав и саатнина од 20% 

за секој започнат час. 

 

V. Заеднички одредби 

 

1. Наградата предвидена по одредбите на оваа Та-

рифа се зголемува за 30% на име паушал за сите спо-

редни дејствија што се тарифирани. 
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2. За утврдување на правосилност и извршност наг-

радата изнесува 10% од предвидената за соодветното 

дејствие по оваа Тарифа. 

3. Сите дејствија предвидени со оваа Тарифа се та-

рифираат според најсродното дејствие од оваа тарифа. 

4. Наградата предвидена со оваа Тарифа за сите деј-

ствија што ги преземаат адвокатите, обврзници на 

ДДВ, се пресметува и наплаќа зголемена за износот на 

ДДВ. 

5. Статусот на ДДВ обврзник, адвокатот го докажу-

ва со соодветен документ издаден од надлежен орган. 

 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 9 

Толкување и тековно усогласување на оваа Тарифа 

со порастот на трошоците за живот врши Управниот 

одбор на Адвокатската комора на Република Македо-

нија. 

 

Член 10 

Пречистениот текст на Тарифата за награда и надо-

мест на трошоците за работа на адвокатите ги опфаќа: 

Тарифата за награда и надомест на трошоците за рабо-

та на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр.126 од 

8.7.2016 година) и Одлука за измена и дополнување на 

Тарифата за награда и надомест на трошоците за рабо-

та на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр.11 од 

2.2.2017 година), во кои е означено времето на нивното 

влегување во сила. 

 

 Адвокатска комора 

Бр. 02-95/7 на Република Македонија 

1 февруари 2017 година Претседател, 

Скопје адвокат Никола Додевски, с.р. 

 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА  
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

163. 

Операторот на системот за дистрибуција на топлин-

ска енергија Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕР-

ЏИ ДООЕЛ - Скопје, врз основа на член 117 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16) по претход-

но одобрение од Регулаторната комисија за енергетика 

на Република Македонија, со Решение бр. 02-213/1 од 

2.2.2017 година донесе 

 

М Р Е Ж Н И   П Р А В И Л А 

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА  

ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Предмет на уредување 

 

(1) Со овие Мрежни правила за дистрибуција на 

топлинска енергија за греење (во понатамошниот 

текст: Мрежни правила) се уредуваат: 

1) техничко-технолошките услови за приклучување 

на потрошувачите и на производителите на топлинска 

енергија на системот за дистрибуција на топлинска 

енергија, засновани на начелата на недискриминатор-

ност, објективност и транспарентност; 

2) техничките и другите услови што треба да ги 

обезбедат корисниците на системот за дистрибуција на 

топлинска енергија; 

3) мерките, активностите и постапките во случај на 

хаварии; 

4) условите и начинот за пристап на трети страни 

на системот за дистрибуција на топлинска енергија, 

засновани на начелата на недискриминаторност, објек-

тивност и транспарентност; 

5) функционалните барања и класата на точност на 

мерните уреди, како и начинот на мерење и пресметка 

на испорачаната топлинска енергија во дистрибутивна-

та мрежа и на мерните места на потрошувачите; 

6) 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; 

7) начинот и постапката за обезбедување на систем-

ската резерва и системските услуги од страна на регу-

лираниот производител; 

8) начинот и постапката на размена на податоците 

меѓу операторот на дистрибутивниот систем, регулира-

ниот производител, производителите и снабдувачите; 

9) начинот и постапката за известување на корисни-

ците на системот. 

 

Член 2 

Дефиниции и користени кратенки 

 

(1) Изразите употребени во овие Мрежни правила 

го имаат следното значење: 

1) Безбедност е способност за обезбедување на 

заштита на здравјето и животот на луѓето, заштита на 

животната средина и имотот со преземање на технички 

и други видови безбедносни мерки при производство, 

пренос и дистрибуција на енергијата или енергентите; 

2) Грејна инсталација на објектот е севкупност 

од циркулациони пумпи, цевководи, вентили и служи 

доведената топлинска енергија до топлинските станици 

да ја дистрибуира до грејната инсталација на потрошу-

вачот и да овозможи затоплување на поедините имоти. 

Кога кон една топлинска станица се приклучени повеќе 

од еден објект секој од приклучните цевководи на по-

еднините објекти се елемент на грејната инсталација на 

поедините објекти. Границата помеѓу топлинската ста-

ница и потрошувачот при директен систем на греење е 

мешачкиот дел, а при индиректен систем на греење е 

топлиноизменувачот; 

3) Грејна инсталација на потрошувачот ја сочи-

нуваат грејни тела на потрошувачот и припадните 

приклучни цевки и арматура кои се надоврзуваат на 

грејната инсталација на објектот; 

4) Топловодна дистрибутивна мрежа (во поната-
мошен текст дистрибутивна мрежа) е мрежа од меѓу-
себно поврзани водови, пумпи и друга опрема и 
постројки која што претставува составен дел на дис-
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трибутивен систем и преку која се пренесува топлин-
ска енергија од местата на приклучок на производните 
постројки на влезот на дистрибутивната мрежа до 
приклучоците на дистрибутивниот  систем за потрошу-
вачите; 

На влез во дистрибутивната мрежа границата поме-

ѓу дистрибутерот и регулираниот производител, однос-

но производителот се верификуваните мерни уреди во 

сопственост на дистрибутерот. На излез од дистрибу-

тивната мрежа границата помеѓу дистрибутерот и пот-

рошувачите се местата на поврзување на приклучоците 

со дистрибутивната мрежа; 

5) Дистрибуција на топлинска енергија е прене-

сување на топла вода или пареа преку дистрибутивна 

мрежа и управување со системот за дистрибуција на 

топлинска енергија на определено подрачје заради ис-

порака на топлинска енергија на купувачите, не вклу-

чувајќи снабдување со топлинска енергија; 

6) ЕСКО е правно лице што обезбедува енергетски 

услуги или други мерки заради подобрување на енер-

гетската ефикасност кај своите корисници и кое прифа-

ќа извесен степен на финансиски ризик при извршува-

ње на работите, а плаќањето на услугите е целосно или 

делумно засновано на постигнатото подобрување на 

енергетската ефикасност или постигнување на други 

договорени критериуми; 

7) Загуби во дистрибутивен систем е разликата 

помеѓу вкупно преземената топлинска енергија на влез 

во дистрибутивната мрежа и вкупно испорачаната топ-

линска енергија на мерните места на потрошувачите; 

8) Корисник на дистрибутивен систем за топлин-

ска енергија е физичко или правно лице кое го корис-

ти дистрибутивниот систем заради предавање и/или 

преземање на топлинска енергија за греење, односно 

производителите, потрошувачите и снабдувачите со 

топлинска енергија; 

9) Купувач на топлинска енергија е физичко или 

правно лице кое купува топлинска енергија за сопстве-

на потрошувачка или за натамошна продажба; 

10) Мерен уред на влез во топлинската станица е 

уред за мерење на испорачаната топлинска енергија од 

дистрибутивната мрежа во објектот;   

11) Мерен уред на влез во дистрибутивна мрежа 

е уред за мерење на испорачаната топлинска енергија 

од производителот во топловодната дистрибутивната 

мрежа; 

12) Мерно место е местото каде е лоциран мерниот 

уред на топлинска енергија; 

13) Оператор на системот за дистрибуција на 

топлинска енергија (во понатамошниот текст: Дис-

трибутер) е правно лице носител на лиценца, кое врши 

дејност дистрибуција на топлинска енергија и управува 

со системот за дистрибуција на топлинска енергија и е 

одговорен за работењето на дистрибутивниот систем, 

неговото одржување, развој и за обезбедување долго-

рочна способност на системот за задоволување на ра-

зумните потреби за дистрибуција на топлинска енер-

гија, не вклучувајќи снабдување со топлинска енергија; 

14) Потрошувач на топлинска енергија за грее-

ње (во понатамошниот текст: Потрошувач) е купувач 

кој набавената топлинска енергија ја користи за соп-

ствена потрошувачка;  

15) Приклучок на дистрибутивен систем за топ-

линска енергија е функционална врска на водови 

(цевководи), опрема и уреди со кои објектите и инста-

лациите на корисникот се поврзуваат на дистрибутив-

ниот систем;  

Границата помеѓу грејната инсталација на објектот 

и приклучокот на дистрибутивниот систем се излезни-

те вентили за затворање на грејната инсталација од об-

јектот на потрошувачот. Границата помеѓу приклучо-

кот на дистрибутивниот систем и дистри-бутивната 

мрежа е местото на поврзување на приклучокот со дис-

трибутивната мрежа. 

16) Приклучување претставува операција на става-

ње на приклучокот во функција;  

17) Пристап на трета страна е обврска на операто-

рот на системот за дистрибуција на топлинска енергија 

да овозможи на објективен и недискриминаторен на-

чин користење на системот под регулирани услови и 

по претходно објавени тарифи; 

18) Производител на топлинска енергија е носи-

тел на лиценца кој врши енергетска дејност производ-

ство на топлинска енергија за греење без обврска да го 

почитува температурниот режим за работа на топлани-

те на регулираниот производител; 

19) Регулиран производител на топлинска енер-

гија (во понатамошниот текст: Регулиран производи-

тел) е носител на лиценца кој врши енергетска дејност 

производство на топлинска енергија, кој има обврска 

да обезбедува топлинска енергија за потребите на пот-

рошувачите и системски услуги за потребите на опера-

торот на системот за дистрибуција на топлинска енер-

гија на кој што производителот е приклучен, по регу-

лирани услови, цени и тарифи; 

20) Распределувач на надоместокот за топлинска 

енергија е уред со кој се овозможува распределба на 

надоместокот за потрошената топлинска енергија на 

ниво на потрошувач (во понатамошниот текст: распре-

делувач);  

21) Сигурност е сигурност во снабдувањето и обез-

бедувањето на топлинска енергија и техничка сигур-

ност на енергетските системи; 

22) Систем за дистрибуција на топлинска енер-

гија (во понатамошниот текст: дистрибутивен систем) 

е систем од меѓусебно поврзани водови, објекти, уреди 

и постројки за пренос или дистрибуција на топлинска 

енергија кој што претставува интегрирана техничко-

технолошка и функционална целина, а служи за испо-

рака на топлинска енергијата од производителите, од-

носно изворите до потрошувачите;  

23) Системски или помошни услуги се неопходни 

услуги за работата на системот за дистрибуција на топ-

линска енергија заради обезбедување на сигурно и до-

верливо работење и управување со системот; 

24) Снабдувач со топлинска енергија (во поната-

мошниот текст: Снабдувач) е носител на лиценца кој 

ги снабдува потрошувачите со топлинска енергија и 

може да врши трговија со топлинска енергија; 

25) Топлинска енергија е енергија во облик на 

топла вода или пареа добиена во постројки за произ-

водство на топлинска енергија со користење на горива 

(фосилни, биомаса или биогас), геотермални извори 

или сончева енергија; 
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26) Топлоносител е топлата вода со која се прене-

сува топлинската енергија од производителот на топ-

линска енергија до потрошувачот на топлинска енерги-

ја за греење; 

27) Топлинска енергија за греење е енергија во 

облик на топла вода или пареа добиена во постројки за 

производство на топлинска енергија наменета за грее-

ње на простории во објекти; 

28) Топлинска станица е дел од дистрибутивен 

систем за топлинска енергија кој се надоврзува на  дис-

трибутивната мрежа и служи за регулација на влезните 

параметри на топлоносителот во грејната инсталација 

на потрошувачот и мерење на испорачаната топлинска 

енергија;  

Топлинската станица е составен дел од функцио-

налната целина на приклучокот на дистрибутивниот 

систем и е сместена во физички обезбеден простор со 

контролиран пристап. 

29) Часови на работа на системот во едно дено-

ноќие h е бројот на часови во кои регулираниот произ-

водител испорачува топлинска енергија во дистрибу-

тивната мрежа  и/или дава системски услуги, со цел во 

периодот од 06.00 до 22.00 часот, во текот на грејната 

сезона, кај потрошувачот да се обезбеди внатрешна 

собна температура од 20+1°С; 

30) Часови на работа на системот H е сума од ча-

совите на работа на системот во едно деноноќие h во 

периодот на пресметка. 

 

2. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ  И ПРИСТАП 

НА ТРЕТИ СТРАНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРУБУ-

ЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 

 

2.1 ПРАВИЛА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 

 

Член 3 

Цел на правилата за приклучување 

 

(1) Целта на правилата за приклучување утврдени 

со овие Мрежни правила е да се утврдат: 

1) техничките, проектните и оперативните кри-

териуми кои треба да бидат исполнети од страна на 

секој барател за приклучување на дистрибутивниот 

систем; 

2) техничките, проектните и оперативните кри-

териуми кои дистрибутерот треба да ги исполни, а 

кои се однесуваат на делот на дистрибутивна мре-

жа на местото каде што се бара да се изврши прик-

лучувањето; 

3) техничките, проектните и оперативните кри-

териуми кои треба да бидат исполнети од страна на 

секој барател за исклучување од дистрибутивниот 

систем; 

4) техничките, проектните и оперативните критери-

уми кои треба да бидат исполнети од страна на секој 

барател за изменување на приклучокот и топлинска 

станица; 

5) техничките, проектните и оперативните критери-

уми кои треба да бидат исполнети од страна на секој 

барател за дислокација на дел од дистрибутивниот сис-

тем. 

Член 4 
Техничко-технолошки услови за приклучување 
 
(1) Сите постројки за производство и потрошувачка 

на топлинската енергија треба да бидат приклучени на 
дистрибутивниот систем во согласност со важечките 
технички стандарди и со цел да се избегне нарушување 
на доверливоста на целиот систем. 

(2) Производителот на топлинска енергија со прик-
лучувањето кон дистрибутивниот систем не треба да 
предизвика зголемување на трошоците за дистрибуција 
на топлинска енергија и не треба да предизвика поре-
метување на хидрауличните параметри на дистрибу-
тивната мрежа. 

(3) Објектите на корисниците, за да бидат приклу-
чени на дистрибутивниот систем треба да ги задоволат 
техничките барања во однос на техничкото решение за 
приклучок, топлинска станица, уредите за мерење и ко-
муникациските системи определени со овие Мрежни 
правила и Посебните технички услови за проектирање, 
изведба и одржување на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија. 

(4) Посебните технички услови за проектирање, из-
ведба и одржување на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија ги донесува Дистрибутерот и ги об-
јавува на својата веб страна. 

 
2.1.1 ПОСТАПКА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ДИСТРИ-
БУТИВНИОТ СИСТЕМ ЗАРАДИ ПРЕЗЕМАЊЕ НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 
 

Член 5 

Барање на енергетска согласност за пристап  
и Решение за енергетска согласност 

 
(1) Барателот за приклучување (физичко или прав-

но лице) на дистрибутивниот систем заради преземање 
на топлинска енергијата за греење, постапката за прик-
лучување на својот објект на дистрибутивниот систем 
ја отпочнува со поднесување на Барање за енергетска 
согласност за пристап на системот за дистрибуција до 
Операторот на системот за дистрибуција на топлинска 
енергија. 

Барањето треба да ги содржи следните податоци:  
1) податоци за барателот;  
2) адреса на објектот;  
3) тип на објектот;  
4) податоци за инвеститорот; 
5) површина за затоплување (m2);  
6) инсталирана топлинска моќност (kW);  
7) ситуација 1:1000 со вцртана локација на топлин-

ската станица; 
8) основен проект за термотехника за внатрешната 

грејна инсталација на објектот со следниве податоци: 
1. рекапитуалација на проектирани топлински пот-

реби по групи на потрошувачи (W), 
2. рекапитулација на грејни површини, односно за-

фатнините на просториите кои се греат (m2, m3), 
3. пресметка на трансмисионите и вентилационите 

загуби на објектот со спецификација на употребените 
коефициенти за пренос на топлина, 

4. хидраулична пресметка на цевната мрежа и ре-
жим на регулација, 
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5. графички и аналитички приказ на падовите на 

притисок на водовите и уредот во топлинската ста-

ница, 

6. изведбени  цртежи. 

(2) Постапка за приклучување на дистрибутивен 

систем заради преземање на топлинска енергија за гре-

ење согласно овие Мрежни правила спроведува и бара-

тел кој нема преземано топлинска енергија во период 

подолг од 2 години. Исклучок се прави само во случаи 

кога дистрибутерот со увид на топлинската станица ќе 

утврди дека истата е комплетна, функционална и на 

неа не се вршени преправки од моментот на исклучува-

ње од дистрибутивниот систем, а снабдувачот со увид 

на внатрешната инсталација ќе утврди дека истата е 

комплетна, функционална и дека се исполнети технич-

ките и законски предуслови за приклучување на бара-

телот.  

(3) Дистрибутерот, во рок од 15 дена по добие-

ното Барање за енергетска согласност за пристап на 

системот за дистрибуција, издава Решение за енер-

гетска согласност за пристап на системот за дис-

трибуција. 

(4) Во случај на позитивно Решение за енергетска 

согласност за пристап на системот за дистрибуција, Ре-

шението покрај основните податоци за потенцијалниот 

корисник ги содржи следниве податоци: 

1) краен рок за отпочнување на изведба на прик-

лучокот и топлинската станица, кој во зависност од 

сложеноста на објектот не може да биде подолг од 2 

години од датумот на издавање на Решението за 

енергетска согласност за пристап на системот за 

дистрибуција; 

2) максимално одобрената топлинска моќност и ко-

личина на топлинска енергија што ќе се презема од 

дистрибутивниот систем; 

3) основни технички податоци за приклучување, 

кои содржат идејна траса со дијаметар на цевка; 

4) надоместокот кој треба да го плати барателот на 

дистрибутерот за создавање на технички услови во 

дистрибутивниот систем; 

5) рокот во кој барателот треба да го плати надо-

местокот за создавање на технички услови во дистри-

бутивниот систем; 

6) правна поука. 

(5) Доколку барателот за приклучување не го плати 

надоместокот за создавање на технички услови во дис-

трибутивниот систем во наведениот рок, Решението за 

енергетска согласност престанува да важи по неговата 

правосилност. 

(6) Доколку Операторот на системот за дистрибу-

ција на топлинска енергија го одбие Барањето за енер-

гетска согласност за пристап на системот за дистрибу-

ција, во Решението ќе ги образложи причините поради 

кои барањето е одбиено. 

(7) Против Решението барателот може да поднесе 

жалба до Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија. 

(8) Операторот на системот за дистрибуција на топ-

линска енергија жалбата и одговорот по наводите од 

жалбата ги доставува до Регулаторната комисија за 

енергетика.  

Член 6 
Барање за техничко решение за топлинска  

станица 
 
(1) Барателот за приклучување на системот за дис-

трибуција на топлинска енергија заради преземање на 
топлинска енергија за греење, кој за објектот има доби-
ено Решение за енергетска согласност за пристап на 
системот за дистрибуција од Дистрибутерот, поднесува 
Барање за техничко решение за топлинска станица во 
рокот определен во Решението за енергетска соглас-
ност за пристап на системот за дистрибуција. 

 
Член 7 

Техничко решение за топлинска станица 
 
(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена од приемот на 

Барањето за решение за топлинска станица, ќе издаде 

Техничко решение за топлинска станица. 
(2) Техничкото решение за топлинска станица, пок-

рај основните податоци за потенцијалниот корисник, 
ги содржи следниве податоци и прилози: 

1) спецификација на елементи и опрема во топлин-
ската станица со димензија, карактеристики и стан-
дарди; 

2) скица на топлинската станица; 

3) скица на простор за сместување на топлинската 
станица; 

4) опис на ормарчиња за мерно-регулациона и ко-
муникациска опрема, со скица за поставување на кабли 
и поврзување; 

5) краток извадок од Посебните технички услови за 
проектирање, изведба и одржување на дистрибутивни-

от систем (поглавје за топлинската станица). 
 

Член 8 

Проектирање на приклучок 
 
(1) Проектот за приклучокот треба да биде изготвен 

според техничките податоци од Енергетската соглас-

ност, од страна на лиценцирана фирма за проектирање, 
а ревидиран од лиценцирана фирма за ревизија и мора 
да биде верифициран од страна на дистрибутерот дека 
е изработен согласно Посебните технички услови за 
проектирање, изведба и одржување на дистрибутивни-
от систем. 

(2) Дистрибутерот за сметка на барателот може да 

изготви проект за приклучокот.  
 

Член 9 

Изведба на приклучок и топлинска станица 
 
(1) Изведбата на приклучокот и топлинската стани-

ца во сите фази е на трошок на барателот.   
(2) Барателот писмено ќе го извести дистрибутерот 

за датумот кога ќе почне да го изведува приклучокот и 
топлинската станица. Кон писменото известување Ба-
рателот доставува и копија од проектите од член 8 од 
овие Мрежни правила и назначува одговорно лице за 
комуникација со техничкиот надзор на дистрибутерот. 

(3) Врз основа на Проектот за приклучок, Технич-
кото решение за топлинска станица и Посебните тех-
нички услови за проектирање, изведба и одржување на 
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дистрибутивен систем, барателот за приклучување 
пристапува кон изградба на приклучокот и топлинска-
та станица, при што дистрибутерот:  

1) врши технички надзор во сите фази на изградба 

на приклучокот и топлинската станица; 

2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја 

фаза на изградба на приклучокот и топлинската стани-

ца писмено го известува одговорното лице на барате-

лот; 

3) оперативно го организира спојувањето на прик-

лучокот со дистрибутивната мрежа; 

4) издава Потврда за изведен приклучок, Потврда за 

изведено приклучување и Потврда за изведена топлин-

ска станица, со кои потврдува дека приклучокот, топ-

линската станица и приклучувањето се изведени целос-

но согласно проектите и Посебните технички услови за 

проектирање, изведба и одржување на системот за дис-

трибуција на топлинска енергија. 

(4) Приклучокот се изведува преку приклучна шах-

та на секундарната топловодна дистрибутивна мрежа 

со затварачка арматура, така што приклучната шахта е 

достапна во секое време на дистрибутерот. 

(5) По исклучок, новиот приклучок може да се из-

ведува и на постоечки приклучок во случај кога прик-

лучокот е во сопственост на корисник и не е предаден 

во владение на дистрибутерот, ако корисникот на по-

стоечкиот приклучок и имот дозволи приклучување на 

новиот корисник по претходно решавање на имотно-

правните односи.  

 

Член 10 

Пробна испорака на топлинска енергија за ново 

приклучен потрошувач на дистрибутивната мрежа 

 

(1) Пред поднесување на Барање за пробна испора-

ка на топлинска енергија, Барателот е должен да ги 

пријави сите промени на основниот проект за термо-

техника за внатрешната грејна инсталација на објектот, 

односно промените на инсталираната топлинска моќ-

ност. 

(2) Доколку разликата помеѓу реално инсталирана-

та топлинска моќност и инсталираната топлинска моќ-

ност наведена во Решението за енергетска согласност 

за пристап е над 20%, дистрибутерот може да не дозво-

ли пробна испорака на топлинска енергија, заради ут-

врдување на потребните измени во приклучокот и топ-

линската станица. 

(3) Пред поднесување на Барање за пробна испора-

ка на топлинска енергија, Барателот е должен да го 

плати на дистрибутерот надоместокот за создавање на 

технички услови во дистрибутивниот систем, во сог-

ласност со реално инсталираната топлинска моќност на 

објектот.  

(4) Барателот за приклучување на дистрибутивниот 

систем, кој има добиено Потврда од дистрибутерот за 

изведен приклучок, топлинска станица и приклучу-

вање, како и платен надоместок за создавање на тех-

нички услови во дистрибутивниот систем, до снабдува-

чот поднесува Барање за пробна испорака на топлинска 

енергија. Кон барањето приложува: 

1) потпишан договор за пробна испорака на топлин-

ска енергија помеѓу барателот и снабдувачот; 

2) доказ за уплата за топлинска енергија на снабду-

вачот за периодот на пробно греење согласно Тарифни-

от систем за продажба на топлинска енергија; 

3) потврда за платен надоместок за создавање на 

технички услови во дистрибутивниот систем; 

4) список со податоци на потенцијални потрошува-

чи согласно член 154а од Закон за енергетика („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15 и 6/16); 

5) потврда за извршено испитување под притисок 

со вода на внатрешната инсталација на објектот од 

страна на изведувачот и надзор од страна на инвести-

торот. 

(5) Периодот на пробната испорака го одредува 

снабдувачот и трае најмногу до 30 дена, при што тој 

презема мерки за информирање на Барателот и потро-

шувачите за почетокот, текот и активностите што сле-

дат по постапката. На почетокот на пробното греење 

Снабдувачот во писмена форма до секој станар доста-

вува договор за снабдување со топлинска енергија и 

известување за текот и постапката на пробното греење, 

меѓу другото ги информира за приближниот износ за 

надоместокот за топлинска енергија, датумот на отпоч-

нување со редовна испорака на топлинска енергија итн. 

Исто така се информираат потрошувачите дека докол-

ку не склучат договор за снабдување со топлинска 

енергија и се исклучат, имаат обврска за плаќање на 

фиксен надоместок за топлинска енергија во соглас-

ност со Правилата за снабдување со топлинска енер-

гија.    

(6) За време на пробната испорака на топлинска 

енергија Дистрибутерот врши контрола и испитување 

на функционалноста на секој дел од топлинската ста-

ница и приклучокот пооделно и како целина.  

(7) Во случај на утврдена нефункционалност на дел 

од топлинската станица и приклучокот пооделно и ка-

ко целина, дистрибутерот ја прекинува испораката на 

топлинска енергија. Испораката продолжува по отстра-

нување на недостатоците од страна на барателот за 

приклучување. 

(8) Во случај на утврдена функционалност на сите 

делови на топлинската станица и приклучокот во пери-

одот на пробна испорака, Дистрибутерот изготвува 

Потврда за функционален прием на приклучокот и топ-

линската станица, која ја доставува до снабдувачот и 

инвеститорот.  

(9) По завршување на пробната работа снабдувачот 

изготвува Изјава за термоенергетски прием на грејната 

инсталација на потрошувачите и објектот која ја доста-

вува до дистрибутерот, инвеститорот и потрошувачите. 

(10) Објектот ќе премине во редовен режим до-

колку: 

- Потрошувачите кои сакаат да користат топлинска 

енергија склучиле договор за снабдување со топлинска 

енергија со Снабдувачот, 

- Потрошувачите кои што не сакаат да користат 

топлинска енергија се исклучени од Барателот, 

- Барателот за приклучување на дистрибутивни-

от систем обезбеди континуирано напојување со 

електрична енергија на уредите во топлинската ста-

ница. 
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Член 11 
Решение за согласност за пристап на дистрибутивниот 
систем заради преземање на топлинска енергија за 

греење 
 
(1) Врз основа на Потврда за функционален прием 

на приклучокот и топлинската станица и Изјавата за 
термоенергетски прием на грејната инсталација  Дис-
трибутерот издава Решение за согласност за пристап на 
дистрибутивниот систем заради преземање на топлин-
ска енергија за греење. 

(2) Решение за согласност за пристап на дистрибу-
тивниот систем заради преземање на топлинска енер-
гија за греење ги содржи основните податоци за бара-
телот, крајниот рок за започнување на редовна испора-
ка на топлинска енергија и правна поука. 

(3) Во случај на негативно Решение за согласност за 
пристап на дистрибутивниот систем заради преземање 
на топлинска енергија за греење, покрај правната поука 
и основните податоци за барателот, дистрибутерот ќе 
ги образложи причините поради кои Решението е нега-
тивно. 

(4) По добивање на позитивно Решение за соглас-
ност за пристап на дистрибутивниот систем заради 
преземање на топлинска енергија за греење и платен 
надоместок за приклучување, Потрошувачот стекнува 
право за преземање на топлинска енергија за греење. 

(5) Меѓусебните права и обврски поврзани со пре-
земање или предавање на топлинска енергија за греење 
се уредуваат со договори меѓу корисниците на дистри-
бутивниот систем. 

 
2.2 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА  

НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 
 

Член 12 
Методологија за пресметка на надоместокот  

за приклучување 
 
(1) Надоместокот за приклучување го плаќа барате-

лот за приклучување и се состои од: 
1) надоместок за проектирање и изградба на прик-

лучок и топлинска станица; 
2) надоместок за создавање технички услови во 

дистрибутивниот систем за приклучување на нови ко-
рисници.  

(2) Дистрибутерот ќе им обезбеди на лицата кои ба-
раат приклучување на дистрибутивната мрежа процена 
на трошоците за изградба на приклучокот и топлинска-
та станица и процена на трошоците за создавање на 
техничките услови во дистрибутивниот систем за прик-
лучување на нови корисници. 

(3) Методологијата за пресметка на надоместокот 
за приклучување ја изготвува дистрибутерот и е соста-
вен дел од овие Мрежни правила (Прилог 1). 

 
2.3 ПОСТАПКА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА КОРИСНИК 

ОД ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
 

Член 13 
Исклучување по барање 

 
(1) Секој потрошувач може да побара исклучување 

од системот за дистрибуција на топлинска енергија.  

(2) Барањето на потрошувачот од став (1) на овој 

член го доставува до Снабдувачот кој, доколку утврди 

дека потрошувачот ги исполнил сите достасани об-

врски за преземената топлинска енергија согласно до-

говорот за снабдување, барањето на потрошувачот за 

исклучување го доставува до дистрибутерот.  

(3) Во случај да се исклучува целото мерно место, 

дистрибутерот го реализира исклучувањето. 

(4) Во случај потрошувачот да се исклучува од греј-

ната инсталација на објектот, дистрибутерот ги обезбе-

дува потребните технички услови за извршување на ис-

клучувањето и го известува потрошувачот за денот и 

часот, односно периодот во кој може да се изврши ис-

клучувањето.  

(5) Потрошувачот го известува дистрибутерот за 

завршеното исклучување кој треба во најкус можен рок 

да ја стави грејната инсталација во функција и да овоз-

можи испорака на топлинска енергија до останатите 

потрошувачи на мерното место. 

(6) Исклучувањето на потрошувач од грејната 

инсталација се врши исклучиво во периоди во кои нема 

испорака на топлинска енергија.  

(7) Контролата на извршеното исклучување ја врши 

снабдувачот. За извршеното исклучување се составува 

Записник кој се потпишува од страна на снабдувачот и 

потрошувачот кој барал исклучување. 

(8) Потрошувачот кој бара исклучување ги подне-

сува сите трошоци поврзани со исклучувањето соглас-

но член 6 и член 7 од Тарифниот систем за продажба 

на топлинска енергија. 

(9) Исклучениот потрошувач треба да им овозможи 

на дистрибутерот и снабдувачот пристап до мерното 

место, односно грејната инсталација, заради контрола 

на неовластено користење на топлинска енергија и от-

читување на мерачот или распределителот.   

 

Член 14 

Присилно исклучување 

 

(1) Присилно исклучување на корисници од дистри-

бутивниот систем може да спроведе снабдувачот, во 

случај кога потрошувачот не ги исполнува условите од 

договорот за снабдување со топлинска енергија, а по 

обезбедување на услови за реализација од страна на 

дистрибутерот. 

(2) Присилно исклучување на корисници од систе-

мот може да спроведе дистрибутерот во случај кога ко-

рисникот неовластено презема топлинска енергија, 

предизвикува дерегулација на системот, ја загрозува 

безбедноста на извршителите и функционалноста на 

системот заради техничка неисправност на грејната 

инсталација и опремата во топлинската станица, за што 

писмено ќе ги извести корисникот и снабдувачот. 

 

Член 15 

Место и начин на исклучување 

 
(1) Сите постројки за производство и потрошувачка 

на топлинската енергија треба да бидат исклучени од 
дистрибутивната мрежа во согласност со важечките 
технички стандарди и со цел да се избегне нарушување 
на доверливоста на целиот систем. 
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(2) Местото на исклучување кај корисниците е мес-

тото каде се врши примопредавање на топлинската 

енергија, при што се применува начин на исклучување 

кој што не предизвикува физичко оштетување на дел 

од системот, а се оневозможува повторно приклучува-

ње без најава кај дистрибутерот. 

(3) Место на исклучување кај потрошувачите се 

приклучоците на грејните тела или приклучокот на 

инсталацијата која ги поврзува грејните тела на потро-

шувачот. 

(4) Исклучениот корисник е физички одвоен од: 

1) дистрибутивната мрежа, 

2) топлинската станица и 

3) грејната инсталација. 

(5) Доколку сите потрошувачи од едно мерно место 

бараат да се исклучат, исклучувањето може да се реа-

лизира и од топлинската станица (доколку постои тех-

ничка можност), или од шахта, при што до снабдувачот 

се доставува писмена согласност од сите потрошувачи.  

(6) При исклучување на топлинската станица од 

дистрибутивниот систем која му била претходно даде-

на во владение на дистрибутерот, дистрибутерот во рок 

од 1 месец треба да направи примопредавање на прос-

торијата и топлинската станица на претставник на ко-

рисникот, со записник во кој се наведени елементите 

кои се вградени. 

 

2.4 ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧОК 

И ТОПЛИНСКА СТАНИЦА 

 

Член 16 

Барање за согласност за изменување на постоен 

приклучок и топлинска станица 

 

(1) Постојниот корисник – потрошувач на топлин-

ска енергија до дистрибутерот поднесува Барање за 

согласност за изменување на постоен приклучок и топ-

линска станица, во случаи ако: 

1) ја зголемува приклучната инсталирана моќност 

над 20% во однос на претходно одобрената; 

2) го менува постојниот приклучок; 

3) врши промени на мерната опрема; 

4) врши одделување на едно мерно место на пого-

лем број мерни места на иста локација. 

 

Член 17 

Решение за согласност за измена на приклучок и 

топлинска станица 

 

(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена по добиеното 

Барање за согласност за изменување на постоен прик-

лучок и топлинска станица издава Решение за соглас-

ност за измена на приклучок  и топлинска станица. 

(2) Решението за согласност за измена на приклу-

чок и топлинска станица, освен податоци за барателот 

и правна поука, содржи Техничко решение за измената, 

и технички услови кои, согласно Посебните технички 

услови за проектирање, изведба и одржување на дис-

трибутивниот систем, треба да бидат исполнети од Ба-

рателот за да приклучокот и топлинската станица по 

изведената измена бидат ставени повторно во функција 

и приклучени кон дистрибутивниот систем. 

(3) Во случај на одбивање на Барањето за соглас-
ност за изменување на постоен приклучок и топлинска 
станица, во Решението покрај правната поука и основ-
ните податоци за барателот, дистрибутерот ќе ги об-
разложи причините за одбивањето на барањето. 

 
Член 18 

Изведба на измените на приклучокот и топлинска 

станица 
 
(1) Изведбата на измените на приклучокот и топлин-

ската станица во сите фази е на трошок на барателот.   
(2) Барателот ќе го плати на дистрибутерот само де-

лот од надоместокот за приклучување што се однесува 

за создавање технички услови во системот за приклу-
чување на нови корисници само за зголемената прик-
лучна моќност. 

(3) Барателот писмено ќе го извести дистрибутерот 
за датумот кога ќе почне да ја изведува измената на 
приклучокот и топлинската станица и ќе назначи одог-
ворно лице за комуникација со техничкиот надзор на 

дистрибутерот. 
(4) Врз основа на Решението за согласност за изме-

на на приклучок и топлинска станица и Посебните тех-
нички услови за проектирање, изведба и одржување на 
дистрибутивен систем, барателот пристапува кон изме-
на на приклучокот и топлинската станица, при што 
дистрибутерот:  

1) врши технички надзор во сите фази на изведбата; 
2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја 

фаза на изведбата писмено го известува одговорното 
лице на барателот; 

3) оперативно го организира спојувањето на прик-
лучокот и топлинската станица со дистрибутивната 
мрежа; 

4) издава Потврда за изведени измени на приклучок 

и топлинска станица, со кои потврдува дека измените 
се изведени целосно согласно Решението за согласност 
за измена на приклучок и топлинска станица и Посеб-
ните технички услови за проектирање, изведба и од-
ржување на дистрибутивниот систем. 

 
2.5 ПОСТАПКА ЗА ДИСЛОКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД 

ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА 
 

Член 19 

Барање за согласност за дислокација на дел  

од дистрибутивната мрежа 
 
(1) Секое правно и физичко лице може да поднесе 

Барање за согласност за дислокација на дел од дистри-
бутивната мрежа, доколку дислокацијата не е во спро-
тивност со овие Мрежни правила и другите законски и 
подзаконски акти. 

 
Член 20 

Решение за согласност за дислокација на дел  
од дистрибутивната мрежа 

 
(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена по добиеното 

Барање за согласност за дислокација на дел од дистри-
бутивната мрежа издава Решение за согласност за дис-
локација на дел од дистрибутивната мрежа. 
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(2) Решението за согласност за дислокација на дел 

од дистрибутивната мрежа, освен податоци за барате-

лот и правна поука, содржи Техничко решение за дис-

локација на дел од мрежата како и сите технички усло-

ви кои, согласно Посебните технички услови за проек-

тирање, изведба и одржување на дистрибутивниот сис-

тем, треба да бидат исполнети од Барателот за да ново-

изградениот дел од дистрибутивната мрежа биде ста-

вен во функција. 

(3) Во случај на негативно Решение за согласност за 

дислокација на дел од дистрибутивната мрежа, покрај 

правната поука и основните податоци за барателот, 

дистрибутерот ќе ги образложи причините поради кои 

Решението е негативно. 

(4) Проектот за новиот дел од дистрибутивната 

мрежа треба да биде изготвен според Техничкото ре-

шение за дислокација кое е составен дел од Решението 

за согласност за дислокацијата од страна на лиценцира-

ни фирми за проектирање, ревидирани од лиценцирани 

фирми за ревизија и мора да биде верифициран од 

страна на дистрибутерот. 

(5) Дистрибутерот за сметка на барателот може да 

изготви проект за новиот дел од дистрибутивната 

мрежа. 

 

Член 21 

Изведба на дислокација на дел од дистрибутивната 

мрежа 

 

(1) Изведбата на дислокација на дел од дистрибу-

тивната мрежа во сите фази е на трошок на барателот. 

(2) Дислокациите се изведуваат во период од 1.5 до 

1.9. 

(3) Барателот писмено ќе го извести дистрибуте-

рот за датумот кога ќе почне да го изведува новиот 

дел од дистрибутивната мрежа и назначува одго-

ворно лице за комуникација со техничкиот надзор 

на дистрибутерот. 

(4) Врз основа на Решението за согласност за дис-

локација на дел од дистрибутивната мрежа, Проектот 

за новиот дел од мрежата и Посебните технички усло-

ви за проектирање, изведба и одржување на дистрибу-

тивен систем, барателот пристапува кон изведба на но-

виот дел од дистрибутивната мрежа, при што дистри-

бутерот:  

1) врши технички надзор во сите фази на изведбата; 

2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја 

фаза на изведбата писмено го известува одговорното 

лице на барателот; 

3) оперативно го организира спојувањето на ново-

изградениот дел од дистрибутивната мрежа на дистри-

бутивниот систем; 

4) издава Потврда за изведениот дел од дистрибу-

тивната мрежа, со кои потврдува дека новоизградениот 

вод е изведен целосно согласно Решението за соглас-

ност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа, 

Проектот и Посебните технички услови за проекти-

рање, изведба и одржување на дистрибутивниот сис-

тем. 

3. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА 

ГИ ОБЕЗБЕДАТ КОРИСНИЦИТЕ НА ДИСТРИБУ-

ТИВНИОТ СИСТЕМ 

 

Член 22 

Определување на место на разграничување меѓу  

корисниците на дистрибутивната мрежа 

 

(1) Границата помеѓу дистрибутерот и регулира-

ниот производител односно производителот се ве-

рификуваните мерни уреди во сопственост на дис-

трибутерот. 

(2) Границата меѓу дистрибутерот и снабдува-

чот со топлинска енергија е мерното место, однос-

но мерниот уред на влез во топлинската станица со 

кој се мери испорачаната топлинска енергија на 

влез во објектот. 

(3) Границата помеѓу дистрибутерот и потрошува-

чите се местата на поврзување на приклучоците со дис-

трибутивната мрежа. 

 

Член 23 

Технички и други услови кои треба да ги обезбеди 

регулираниот производител 

 

(1) Регулираниот производител треба: 

1) да обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и 

квалитетно производство на топлинска енергија за пот-

ребите на потрошувачите; 

2) да обезбеди енергија за покривање на загубите 

во системот, системска резерва и системски услуги 

за одржување на потребни работни параметри (тем-

пература и притисок) во рамките на системот за топ-

линска енергија; 

3) да врши испорака на произведената количина на 

топлинска енергија до точката на прием на дистрибу-

тивната топловодна мрежа; 

4) да врши мерење на испорачаната топлинска 

енергија во дистрибутивната мрежа со сопствени вери-

фикувани мерила во функција на контролно мерење на 

мерењето што го врши дистрибутерот со своите вери-

фикувани мерила; 

5) на носителите на лиценца за вршење на енергет-

ска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снаб-

дување со топлинска енергија да им ги обезбеди сите 

потребни информации за извршување на нивните об-

врски од лиценците; 

6) да управува со работата на постројките за произ-

водство на топлинска енергија во согласност со закон, 

други прописи, Мрежните правила и условите и крите-

риумите пропишани во лиценцата; 

7) да ги одржува квалитетно своите производни 

единици, приклучокот кон дистрибутивната мрежа и 

мерачите на топлинска енергија со кои се врши кон-

тролно мерење на топлинската енергија која ја испора-

чува во дистрибутивниот систем; 

8) да ги извести дистрибутерот за евентуалните на-

малувања или прекини на испораката на топлинската 

енергија, причините на прекинот на производство на 

топлинска енергија,  како и очекуваното време на трае-

њето на прекинот.  
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Член 24 
Технички и други услови кои треба да ги обезбеди 

производителот 
 
(1) Производител треба: 
1) да обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на топлинска енергија 
до точката на прием во дистрибутивната мрежа; 

2) да врши мерење на испорачаната топлинска 
енергија во дистрибутивната мрежа со сопствени вери-
фикувани мерила во функција на контролно мерење на 
мерењето што го врши дистрибутерот со своите вери-
фикувани мерила; 

3) да му ги обезбеди на дистрибутерот сите потреб-
ни податоци и информации кои се неопходни за из-
вршувањето на неговите обврски од лиценцата; 

4) да го извести дистрибутерот за евентуалните нама-
лувања или прекини на испораката на топлинската енер-
гија, како и очекуваното време на траењето на прекинот. 

 
Член 25 

Технички и други услови кои треба да ги обезбеди 
потрошувачот 

 
(1) Потрошувачот кој е приклучен на дистрибутив-

ниот систем треба: 
1) да ја одржува грејната инсталација и приклучо-

кот согласно условите наведени во член 26  од овие 
Мрежни правила и на начин кој нема да го наруши ква-
литетот на греењето на други потрошувачи, како и да 
не го загрози нивното здравје и имот; 

2) секоја постапка на одржување на грејната инста-
лација и приклучокот да ја пријави кај дистрибутерот 
при што дистрибутерот извршува празнење на специ-
јално подготвената вода од инсталациите; 

3) да ги надомести трошоците за празнење на спе-
цијално подготвената вода од инсталацијата согласно 
со Тарифниот систем за продажба на топлинска енер-
гија, во период определен од страна на дистрибутерот; 

4) да не ја попречува испораката на енергија на дру-
ги корисници; 

5) да не врши манипулација со мерните уреди; 
6) да не врши празнење на специјално подготвената 

вода од грејната инсталација и топлинска станица; 
7) да обезбеди непречен пристап до топлинската 

станица, мерните уреди и грејната инсталација на ов-
ластените лица на дистрибутерот; 

8) да ја одржува хигиената во пристапните просто-
рии и во просторијата на топлинската станица; 

9) да обезбеди континуирано напојување со елек-
трична енергија на уредите во топлинската станица; 

10) во најкус можен рок да пријави кај дистрибутерот 
дефект односно оштетување на топлинската станица, 
приклучокот, мерните уреди и грејните инсталации;  

11) да не врши приклучување на свој објект, уред 
или инсталација и да не овозможува приклучување на 
друг корисник без согласност на дистрибутерот; 

12) да не ја користи опремата и уредите во топлин-
ските станици и грејната инсталација спротивно на 
препораки и упатства од дистрибутерот; 

13) да не вградува во топлинската станица и во 
внатрешната инсталација елементи кои не се во соглас-
ност во Посебни технички услови за проектирање, из-
ведба и одржување на дистрибутивен систем, а кои 
предизвикуваат внатрешна корозија и не се отпорни на 
топлоносител со pH во опсег од 7,5 до 9,5.  

Член 26 
Владение, управување и одржување на  
приклучокот и топлинската станица 

 
1) Владението со приклучокот и/или топлинската 

станица, зависно од изборот на Потрошувачот, може да 
биде: 

1) предадено на дистрибутерот без надоместок, при 
што сопственоста останува непроменета, а трошоците 
за одржување се на сметка на дистрибутерот; 

2) задржано во владение на Потрошувачот. 
2) Опремата и уредите од приклучокот и топлин-

ската станица кои се предадени во владение на дистри-
бутерот се наведени во Записник потпишан од двете 
страни. 

3) Потрошувачот може да побара од операторот да 
му го врати владението на приклучокот и топлинската 
станица. 

4) Потрошувачот кој не ги предадал приклучокот 
и/или топлинската станица во владение на дистрибуте-
рот, треба да: 

1) му овозможи на дистрибутерот управување со 
приклучокот и топлинската станица согласно овие 
Мрежни правила; 

2) обезбеди одржување на приклучокот и топлин-
ската станица, кое може да биде од страна на правно 
лице регистрирано за вршење дејност одржување на 
топлински инсталации, кое ќе ги почитува важечките 
технички стандарди за изведба и одржување на прик-
лучокот. Одржувањето секогаш се изведува во присус-
тво на овластено лице на дистрибутерот. 

5) Доколку потрошувачот не обезбедил одржување 
на приклучокот и топлинската станица, во случај на де-
фект, дистрибутерот врши санација на приклучоците 
во колективен станбен објект, а кај останатите објекти 
по претходно писмено барање, при што трошоците за 
извршената санација ќе бидат покриени од страна на 
потрошувачот. 

 
4. МЕРКИТЕ, АКТИВНОСТИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ВО 

СЛУЧАЈ НА ХАВАРИИ 
 

Член 27 
Заштита на системот 

 
(1) Со цел да се обезбеди заштита на дистрибутив-

ниот систем, проектирањето и изведбата на дистрибу-
тивната мрежа се врши на начин кој ќе овозможи ис-
клучување на пооделните делови на дистрибутивната 
мрежа поради било какво пореметување, за тоа да не се 
одрази на останатите делови од системот за дистрибу-
ција на топлинска енергија. 

(2) Заштитата на дистрибутивниот систем се пости-
гнува преку вградување на затварачка арматура заради 
изолирање, заштита од ангажирање на проток над доз-
волениот заради спречување на хидраулична дерегула-
ција на дистрибутивната мрежа, продор на нетретирана 
вода од инсталацијата на објектот во дистрибутивната 
мрежа и друго. 

(3) Дистрибутерот со свои интерни акти уредува 
правила и стратегии за преземање на мерки и постапки 
за безбедно функционирање на дистрибутивниот сис-
тем, како и за ефикасно отстранување на можни дефек-
ти во дистрибутивниот систем.  
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Член 28 
Одбранбен план 

 
(1) Заради спречување на ширење и пренесување на 

појави и настани кои што предизвикале или би можеле 
да предизвикаат дефекти или нарушувања на гранич-
ните вредности во дистрибутивната мрежа и заради от-
странување на дефектите и нарушувањата, дистрибуте-
рот донесува Одбранбен план во кој се пропишани пре-
вентивни мерки и корективни дејствија. 

(2) Заради спроведување на превентивните мерки, 
дистрибутерот врши и периодични проверки на систе-
мот за дистрибуција на топлинска енергија со испитен 
притисок, за откривање на потенцијално слабите места 
на системот.  

(3) Превентивните мерки се состојат во управување 
на дистрибутивната мрежа на таков начин со што ќе се 
постигне елиминирање на можноста појавениот дефект 
на било кој дел од дистрибутивната мрежа да прерасне 
во големо пореметување на системот. 

(4) Корективните дејствија се состојат во изолира-
ње на делот од дистрибутивната мрежа каде што се по-
јавил дефектот, за да се избегне понатамошно ширење 
на последиците од дефектот и да се одржи поголемиот 
дел од дистрибутивната мрежа во нормални услови. 

(5) Одбранбениот план содржи: 
1) мерки за заштита при зголемени губитоци на 

топлоносителот; 
2) мерки за заштита од дерегулација на дистрибу-

тивната мрежа.  
 

Член 29 

Мерки за заштита при зголемени губитоци  
на топлоносителот 

 
(1) Одбранбениот план треба да се предвидат мерки 

и дејствија со кои ќе се намалат, односно спречат: 
1) последиците од влијанието на зголемените губи-

тоци на топлоносителот на работењето на постројките 
на регулираниот производител на топлинска енергија 
кои може да доведат до испад на топланите;  

2) промените на параметрите за квалитетот на 
топлинската енергија на местото на испорака, наста-
нати поради зголемување на губитоци на топлоноси-
телот.  

 
Член 30 

Мерки за заштита од дерегулација  

на дистрибутивниот систем 
 
(1) За одржување на потребниот проток на топлоно-

сителот во дистрибутивната мрежа, неопходно е места-
та на приклучок на корисниците да бидат обезбедени 
со соодветни регулатори (ограничувачи) на протокот 
на топлоносителот и друга опрема која е во функција 

на одржување на протокот кај корисниците.  
(2) Во случај на дерегулација на функционирањето 

на дистрибутивната мрежа, односно промена на пара-
метрите на топлоносителот на местата на приклучува-
ње на корисниците на дистрибутивната мрежа предиз-
викани од несоодветен начин на  приклучување и ко-
ристење на дистрибутивната мрежа од страна на корис-

ниците, дистрибутерот треба: 

1) да изврши контрола на местата за можната појава 

и да ги утврди причините за настанатата дерегулација 

на функционирањето на дистрибутивната мрежа;  

2) да преземе мерки за елиминирање на утврдените 

причини за појавата на дерегулација на функционира-

њето на дистрибутивната мрежа. 

 

5. ФУНКЦИОНАЛНИТЕ БАРАЊА И КЛАСАТА НА 

ТОЧНОСТ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ, КАКО И НАЧИ-

НОТ НА МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТКА НА ПРЕЗЕМЕНА 

И ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО И ОД  

ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 

 

Член 31 

Мерење и мерно место 

 

(1) Мерење на топлинската енергија која дистрибу-

терот ја презема во дистрибутивниот систем од регули-

раниот производител и од производителите на топлин-

ска енергија се врши со мерни уреди за топлинска 

енергија за кои Бирото за метрологија има издадено 

сертификат за верификација (во понатамошен текст 

мерни уреди) кои се во сопственост на дистрибутерот и 

се поставени на точно дефинирано место на влез во 

дистрибутивниот систем. 

(2) Мерење на топлинската енергија која дистрибу-

терот ја испорачува на мерните места на потрошувачи-

те се врши со верификувани мерни уреди на топлинска 

енергија поставени на точно дефинирано место во топ-

линската станица. 

(3) На едно мерно место, односно на една топлин-

ска станица, може да има приклучено повеќе потрошу-

вачи. 

 

Член 32 

Мерни уреди 

 

(1) Дистрибутерот врши набавка, верификација, по-

ставување и одржување на мерните уреди во топлин-

ските станици на кои се приклучени објектите на пот-

рошувачите. 

(2) Дистрибутерот ќе набави и постави мерен уред 

на мерното место приклучено без мерен уред во топ-

линска станица на приклучен потрошувач на дистрибу-

тивниот систем, а потрошувачот ќе обезбеди пристап 

до мерното место за непречена реализација на истото. 

Необезбедувањето на пристап за поставување на мерен 

уред ќе се смета за неовластено преземање на топлин-

ска енергија согласно член 42, став 1, алинеа 4 од овие 

Мрежни правила.  

(3) Мерниот уред на топлинска енергија кој дистри-

бутерот го набавил и го поставил на мерното место во 

топлинската станица на потрошувачот заради мерење 

на топлинската енергија која се испорачува на мерното 

место е сопственост на дистрибутерот. 

(4) Уредите врз основа на кои се врши локално рас-

пределување на топлинската енергија помеѓу различни 

потрошувачи во еден објект за кои што има еден мерен 

уред се составен дел од системот за мерење на потро-

шената топлинска енергија во објектот и се во сопстве-

ност на дистрибутерот. 
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(5) Регулираниот производител и производителите 

на топлинска енергија ги набавуваат, поставуваат, од-

ржуваат контролните мерни уреди, кои се нивна соп-

ственост и со кои се мери предадената топлинска енер-

гија во дистрибутивниот систем. 

(6) Потребниот простор, комплетната инсталација и 

трошоците за електрична енергија кои ги користат ве-

рификуваните мерни уреди, ги обезбедуваат корисни-

ците на дистрибутивниот систем (регулираниот произ-

водител, производителот и потрошувачите). 

(7) Типот, карактеристиките и местоположбата на 

мерните уреди ја утврдува операторот на системот за 

дистрибуција во зависност од техничките можности на 

приклучното место и истата може да биде во или над-

вор од границите на имотот на корисниците. 

(8) Опремата преку која може да се влијае на точ-

носта и исправноста на мерењето и/или на пресметката 

на преземената и испорачана топлинската енергија пот-

ребно е да биде пломбирана од страна на дистрибуте-

рот. 

(9) Контрола, замена на неисправен мерниот уред и 

редовна верификација врши дистрибутерот на свој тро-

шок. 

(10) Контрола на мерниот уред во топлинската ста-

ница, негова замена и вонредна верификација може да 

побара потрошувач или група на потрошувачи на мер-

ното место со поднесување на писмено барање до 

Снабдувачот кој контролата, замената и вонредната ве-

рификација  ја организира во договор со барателот и 

дистрибутерот. 

(11) Ако при вонредна верификација на мерниот 

уред, по барање на потрошувачот се утврди дека мер-

ниот уред е неисправен, трошокот за контрола, замена 

и вонредна верификација на мерниот уред е на товар на 

дистрибутерот, а во спротивно сите трошоци се на то-

вар на лицето кое ја побарало вонредната верифика-

ција. Потрошената топлинска енергија на мерното мес-

то во периодот за кој мерењето се прогласува за неис-

правно се пресметува согласно член 38 од овие Мреж-

ни правила. 

 

Член 33 

Стандарди на мерната опрема 

 

(1) Мерните уреди треба да бидат со соодветна кла-

са на точност и прописно пломбирани и верификувани 

на начин и рок утврдени со Законот за метрологија и 

други прописи. 

(2) Мерните уреди треба да: 

1) бидат соодветно опремени за мерење на проток 

на топлоносителот, температура на влезната и поврат-

ната линија на топлоносителот, да имаат единица за 

пресметка на енергија и да бидат димензионирани спо-

ред потребите на соодветниот корисник; 

2) одговараат на МКС ЕН 1434  стандарди; 

3) имаат класа на точност согласно важечките про-

писи. 

(3) Сите карактеристики на мерната опрема и по-

ставувањето се одредени во Посебните технички усло-

ви за проектирање, изведба и одржување на дистрибу-

тивен систем. 

Член 34 

Мерени големини на топлоносителот на влез во 

дистрибутивната мрежа 

 

(1) Мерните уреди инсталирани на цевководите на 

излез од секоја поединечна топлана, односно на влез на 

цевководите од дистрибутивната мрежа, треба да мерат 

и локално да ги покажуваат следниве податоци: 

1) измерена кумулативна топлинска енергија во 

kWh или MWh (GJ); 

2) протекнат кумулативен  волумен на топлоноси-

телот во m3; 

3) температура на топлоносителот на влез во дис-

трибутивната мрежа во 
о
C; 

4) температура на топлоносителот на поврат од 

дистрибутивна мрежа во 
о
C; 

5) моментален проток на топлоносителот во m3/h 

или l/s; 

6) моментална моќност (kW, MW). 

 

Член 35 

Мерени големини на топлоносителот на мерно  

место во топлинските станици 

 

(1) Мерните уреди, инсталирани на мерните места 

во топлинските станици во објектите на потрошувачи-

те треба да мерат и локално да ги покажуваат следниве 

податоци: 

1) измерена кумулативна топлинска енергија во 

kWh или MWh; 

2) протекнат кумулативен  волумен на топлоноси-

телот во m3; 

3) температура на топлоносителот на влез во топ-

линската станица на објектот во 
о
C; 

4) температура на топлоносителот на излез од топ-

линската станица на објектот во 
о
C; 

5) моментален проток на топлоносителот во m3/h 

или l/s; 

6) моментална моќност (kW, MW). 

(2) Мерните уреди треба да бидат во состојба да ра-

ботат најмалку шест месеци без надворешен извор на 

енергија. 

  

Член 36 

Отчитување на мерни уреди на влез во дистрибу-

тивната мрежа и во топлинските станици 

 

(1) Отчитувањето на мерни уреди на влез во дис-

трибутивната мрежа се врши од страна на дистрибуте-

рот во присуство на преставници на регулираниот про-

изводител, производителот и Регулаторната комисија 

за енергетика со отчитување на лице место, првиот ден 

во месецот во 08:00 часот, при што се изготвува запис-

ник кој го потпишуваат сите присутни преставници, со 

состојба на калориметрите во 24:00 часот во последни-

от ден во месецот, кај мерните уреди каде што има 

вградена мемориска единица. При промена на цената 

се врши дополнително читање. 

(2) Записникот за отчитаните состојби на мерните 

уреди на влез во дистрибутивната мрежа е пропишан 

на образец даден во Прилог 2 кој е составен дел на 

овие Мрежни правила.  
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(3) Отчитувањето на мерните уреди во топлин-

ските станици се врши од страна на дистрибутерот, 

далечински преку мониторинг систем, со отчитува-

ње на лице место или со самоотчитување еднаш ме-

сечно, а при промена на цената се врши дополни-

телно читање.  

(4) Снабдувачот може да изврши контрола на отчи-

таната топлинска енергија на мерните уреди во присус-

тво на овластено лице од дистрибутерот. 

(5) Контрола на отчитаната топлинска енергија мо-

же да побара потрошувач или група на потрошувачи на 

мерното место со поднесување на писмено барање до 

Снабдувачот кој контролата ја организира во договор 

со барателот и дистрибутерот. 

(6) Потрошувачите добиваат податоци за потроше-

ната топлинска енергија за секој месец во доставените 

фактури. 

 

Член 37 

Определување на испорачаната топлинска енергија 

на мерно место со пресметка 

 

(1) Определување на испорачаната топлинска енер-

гија на мерно место со пресметка се врши во случај: 

1) на неисправен мерен уред; 

2) мерилото во целиот период или во дел од перио-

дот било нефункционално заради проток на топлоноси-

телот вон мерниот опсег на мерилото; 

3) ако, од оправдани причини, не е прочитана ре-

гистрираната топлинска енергија на мерниот уред.  

(2) Во случајот од ставот 1, алинеја 3 на овој член, 

при првото следно читање надоместокот ќе се изедначи 

соодветно на потрошената топлинска енергија кај пот-

рошувачите.  

 

Член 38 

Пресметка на испорачаната топлинска енергија на 

мерно место преку топлинска моќност 

 

(1) Испорачаната топлинска енергија на мерно мес-

то со пресметка се врши преку топлинска моќност спо-

ред следната формула: 

 

Epre = Wan × [(20−tnsr)/(20−tnpr)] × H 

   

Epre - пресметана топлинска енергија; [kWh] 

Wan - ангажирана топлинска моќност на 

мерното место; 

[kW] 

tnsr - средна надворешна температура на 

воздухот во периодот на пресметка, 

мерена од УХМР на мерна станица 

Зајчев рид и зголемена за: октомври 

0.9⁰C, ноември  0.6⁰C, декември 

0.9⁰C, јануари 0.7⁰C, февруари 

1.2⁰C, март 1.0⁰C, април 0.8⁰C 

[⁰C] 

tnpr - надворешна проектна темпера-

тура, (за Скопје -15⁰C); 

[⁰C] 

H - часови на работа на системот е су-

ма од часовите на работа на систе-

мот во едно деноноќие h во перио-

дот на пресметка. 

[h] 

Член 39 
Пресметка на преземената топлинска енергија од 
регулираниот производител  во дистрибутивната 

мрежа 
 
(1) Во случај на неисправност на верификуваниот 

мерен уред на влез во дистрибутивната мрежа кој е 
сопственост на дистрибутерот, преземената топлинска 
енергија во дистрибутивната мрежа се одредува според 
измерената енергија на соодветниот верификуван и ис-
правен мерен уред сопственост на регулираниот произ-
водител. 

(2) При истовремена неисправност на мерниот уред 
на влез во дистрибутивната мрежа кој е сопственост на 
дистрибутерот и на мерниот уред на излез од произ-
водната постројка кој е сопственост на регулираниот 
производител, предадената топлинска енергија во дис-
три-бутивната мрежа се определува преку потрошено-
то гориво според следната формула: 

 
Q =  Bg * Hd *η 

 
Bg - потрошено гориво за дадениот период,  
Hd - долна топлинска моќност на соодветното го-

риво, согласно сертификатот за квалитет на 
горивото 

η - степен на ефикасност на производство на топ-
линска енергија усвоен од Регулаторната ко-
мисија за енергетика (за работа на природен 
гас над 0,95, за работа на мазут над 0,9065.)  

 
Член 40 

Преземена топлинска енергија од производители   
во дистрибутивната мрежа 

 
(1) Мерењето на преземената топлинска енергија од 

производители на топлинска енергија се врши со вери-
фикуван мерен уред на влез во дистрибутивната мрежа 
кој е сопственост на дистрибутерот. 

(2) Во случај на неисправност на верификуваниот 
мерен уред на влез во дистрибутивната мрежа кој е 
сопственост на дистрибутерот, преземената топлинска 
енергија во дистрибутивната мрежа се одредува според 
измерената енергија на соодветниот верификуван и ис-
правен мерен уред сопственост на производителот. 

 
6. НЕОВЛАСТЕНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТОПЛИНСКА 

ЕНЕРГИЈА ОД ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
 

Член 41 
Случаи на неовластено преземање на топлинска 

енергија од дистрибутивната мрежа 
 
(1) Под неовластено преземање на топлинска енер-

гија од дистрибутивниот систем се подразбираат след-
ните случаи: 

1) ако корисникот извршил приклучување на својот 
објект на дистрибутивната мрежа, без Решение за сог-
ласност за пристап на дистрибутивниот систем и без 
склучен договор за снабдување на топлинска енергија 
со снабдувачот; 

2) по исклучување на корисникот од дистрибутив-
ната мрежа од страна на дистрибутерот, корисникот 
повторно самоволно се приклучил на дистрибутивната 
мрежа; 
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3) ако корисникот извршил манипулација врз мер-
ниот уред при што презема нерегистрирана количина 
на топлинска енергија; 

4) ако корисникот презема нерегистрирана количи-
на на топлинска енергија без мерна опрема; 

5) ако корисникот извршил премостување на мерна-
та опрема, при што презема нерегистрирана количина 
на топлинска енергија; 

6) ако корисникот вградил мерна опрема која не е 
одобрена и/или вградена од дистрибутерот; 

7) ако корисникот презема топлинска енергија пре-
ку оштетена мерна опрема и/или заштитната пломба е 
отстранета, со што е оневозможено правилно регистри-
рање на преземената количина на топлинска енергија. 

 
Член 42 

Определување на неовластено преземена топлинска 
енергија на мерно место 

 
(1) Неовластено преземената топлинска енергија на 

мерно место се пресметува преку топлинска моќност и 
се определува на следниот начин:  

 
Epre = Wan × [(20−tnsr)/(20−tnpr)] × H 

   
Epre - пресметана топлинска енергија; [kWh] 
Wan - ангажирана топлинска моќност, ед-

наква на инсталираната зголемена 
за 50%, 

[kW] 

tnsr - средна надворешна температура на 
воздухот во периодот на неовластено 
преземање мерена од УХМР на мер-
на станица Зајчев рид и зголемена за: 

октомври 0.9⁰C, ноември  0.6⁰C, де-

кември 0.9⁰C, јануари 0.7⁰C, февруа-

ри 1.2⁰C, март 1.0⁰C, април 0.8⁰C 

[⁰C] 

tnpr - надворешна проектна температура, 

(за Скопје -15⁰C); 
[⁰C] 

H - часови на работа на системот е сума 
од часовите на работа на системот 
во едно деноноќие h, во периодот на 
неовластено преземање на топлин-
ска енергија 

[h] 

 
(2) Максималниот период за пресметка на неовлас-

теното користење на топлинска енергија од дистрибу-
тивната мрежа изнесува 1 (една) година наназад од де-
нот на утврдување на неовластеното користење на топ-
линска енергија. 

(3) Периодот за пресметка на неовластено користе-
ње на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа 
може да биде пократок од 1 (една) година и во тие слу-
чаи ќе се земе датумот од документацијата на дистри-
бутерот: 

1) момент на настанување на неовластеното корис-
тење, во случај каде истото може да се утврди; 

2) последна извршена контрола на мерното место и 
приклучокот кога не е утврдено неовластено презема-
ње (отчитување на мерниот уред не се смета како кон-
трола на мерното место и приклучокот); 

3) замена, одјава и пријава на мерниот уред; 
4) последно востановено неовластено користење на 

топлинска енергија. 

(4) За месец во кој е утврдено неовластено презема-
ње на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа, 
периодот на неовластено преземање е целиот месец. 

(5) За периодот на неовластено користење на топ-
линска енергија се применуваат важечките цени за топ-
линска енергија и моќност. Вкупниот надоместок кој 
се фактурира на потрошувачот за неовластeно презема-
ње на топлинска енергија се добива така што пресмета-
ната количина на топлинска енергија, добиена според 
равенката од став (1) на овој член, ќе се помножи со ва-
жечкиот тарифен став за топлинска енергија за соод-
ветната категорија на потрошувач.  

 
Член 43 

Постапка на утврдување на неовластено преземање 
на  топлинска енергија на мерно место 

 
(1) Собирање на податоци за откривање на неовлас-

тено преземање на топлинска енергија се врши при: 
1) Редовно отчитување на мерни уреди; 
2) Анализа на потрошувачка на топлинска енергија; 
3) Анализа на загуби на определени подрачја; 
4) Анализа на оптоварувања на делови од дистрибу-

тивната мрежа во однос на испорачаната топлинска 
енергија; 

5) Одржување на мерно место и приклучок; 
6) Редовна или вонредна верификација на мерна оп-

рема; 
7) Пријава од страна на вработен кај дистрибутерот 

или трето лице. 
(2) Врз основа на податоците од став (1) на овој 

член, за мерното место и/или мерната опрема за кои 
постои сомневање дека неовластено се презема топ-
линска енергија, дистрибутерот изготвува Работен на-
лог за контрола на мерно место и/или мерна опрема. 

(3) Во случај кога ќе се открие неовластено презе-
мање на топлинска енергија, при извршување на било 
кои други редовни активности (замена на мерен уред, 
исклучување, одржување и сл.) од страна на стручни 
лица на дистрибутерот, се изготвува Записник за ут-
врдување на неовластено преземање на топлинска 
енергија, без претходно издаден работен налог. 

(4) Неовластено преземање на топлинска енергија 
можат да утврдат најмалку две стручни лица на Дис-
трибутерот. 

(5) Стручните лица задолжително треба да поседу-
ваат легитимација издадена од страна на дистрибуте-
рот, која на барање на потрошувачот се должни да ја 
покажат. Потрошувачот или негов претставник има 
право да присуствува на контрола на мерното место. 

(6) Доколку при контрола на мерното место и/или 
на мерната опрема се утврди неовластено преземање на 
топлинска енергија, стручните лица на дистрибутерот 
задолжително треба да изготват Записник за утврдува-
ње на неовластено преземање на топлинска енергија и 
да обезбедат доказ (мерна опрема, оштетени пломби, 
фотографии и сл.). 

(7) Дистрибутерот ја чува документацијата со која 
се утврдило неовластеното преземање на топлинска 
енергија (Записник за утврдување на неовластено пре-
земање на топлинска енергија, Работен налог за кон-
трола на мерното место, фотографии и сл.). 

(8) Работниот налог особено содржи: 
1) Податоци за мерното место; 
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2) Податоци за мерната опрема; 
3) Податоци за стручните лица на дистрибутерот. 
(9) Записникот за утврдување на неовластено презе-

мање на топлинска енергија особено содржи: 
1) Податоци за мерното место; 
2) Датум на утврдување на неовластено преземање 

на топлинска енергија; 
3) Податоци за лицата кои извршиле контрола на 

мерното место и/или мерната опрема; 
4) Начин на кој е извршено неовластено преземање 

на топлинска енергија; 
5) Ангажирана моќност на потрошувачот.  
(10) Записникот за утврдување на неовластено пре-

земање на топлинска енергија треба да го потпишат 
најмалку две стручни лица на дистрибутерот и потро-
шувачот, односно негов претставник, доколку е согла-
сен со записникот. Доколку потрошувачот, односно не-
говиот претставник не е согласен со записникот, тогаш 
треба да се потпише на место “Не сум согласен со за-
писникот“. Доколку потрошувачот одбива да го потпи-
ше записникот, стручното лице на дистрибутерот за-
должително го потпишува текстот “Потрошувачот од-
бива да го потпише записникот“. Доколку потрошува-
чот не е присутен при контролата на мерното место 
и/или мерната опрема, се пишува “Потрошувачот не е 
присутен“. 

 
Член 44 

Постапка за наплата на неовластено преземената 

топлинска енергија на мерно место и исклучување 
на потрошувач од дистрибутивниот систем 

 
(1) Кога кај потрошувачот е утврдено неовластено 

преземање на топлинска енергија, на потрошувачот му 
се остава еден примерок од Записникот за утврдување 
на неовластено преземање на топлинска енергија. До-
колку потрошувачот не бил присутен при изготвување 
на записникот или одбил да го потпише записникот, 
дистрибутерот ќе му го достави по пошта. 

(2) Дистрибутерот изготвува пресметка на неовлас-
тено преземената количина на топлинска енергија сог-
ласно член 42 од овие Мрежни правила. 

(3) Пресметката со примерок од записникот за ут-
врдување на неовластено преземање на топлинска 
енергија, работен налог за контрола на мерното место, 
фотографии и сл. кои ги поседува дистрибутерот му ги 
доставува на снабдувачот. 

(4) Снабдувачот, врз основа на документите добие-
ни од дистрибутерот изготвува  фактура  и му ја доста-
вува на потрошувачот. 

(5) Доколку потрошувачот не ја плати фактурата во 
рок од 8 (осум дена), дистрибутерот, по налог на Снаб-
дувачот, може да го исклучи потрошувачот од дистри-
бутивниот систем. 

(6) Во случаи на неовластено преземање на топлин-
ска енергија од член 41 став (1) точка 1, 2, 4, 5 и 6 од 
овие Мрежни правила, Дистрибутерот може да го ис-
клучи потрошувачот од дистрибутивниот систем без 
предупредување. 

(7) Дистрибутерот не е одговорен за настанување 
на евентуална материјална или нематеријална штета на 
потрошувачот заради исклучувањето од ставовите  (6) 
и (7) на овој член. 

(8) По утврдување на неовластено преземање на 
топлинска енергија снабдувачот може да покрене суд-
ска постапка согласно закон. 

 
Член 45 

Приклучување на потрошувач кој е исклучен поради 
неовластено преземање на топлинска енергија 
 
(1) Во случај кога потрошувачот е исклучен соглас-

но член 41 од овие Мрежни правила, може да поднесе 
Барање за приклучување откако ќе ја плати фактурата 
за неовластено преземање и ќе го плати недоместокот 
за приклучување согласно Одлуката за определување 
на трошоците за исклучување и приклучување на топ-
линска станица (мерно место) на корисник од/на топ-
ловодна дистрибутивна мрежа која ја донесува дистри-
бутерот по претходно одобрување на Регулаторната 
комисија за енергетика. 

 
7. СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА 
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ И НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА СПОРЕД КОЈА КОРИСНИЦИТЕ НА СИС-
ТЕМОТ ГИ ДОСТАВУВААТ НЕОПХОДНИТЕ ПОДА-
ТОЦИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ 

 
7.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 46 

Правила за планирање 
 
(1) При планирање на одржувањето и развојот на 

системот за дистрибуција на топлинска енергија се 
применуваат критериумите за проектирање и поста-
пките определени со овие Мрежни правила имајќи ги 
предвид барањата и потребите на сите корисници на 
системот за дистрибуција. 

(2) Идејните проекти за развој, односно за проши-
рување на системот за дистрибуција кои се однесуваат 
за период од најмалку три години, дистрибутерот е 
должен да ги објави на својата веб страна. 

(3) Дистрибутерот системот за дистрибуција го пла-
нира, проектира и гради согласно генералниот и детал-
ните урбанистички планови. 

 
Член 47 

Принцип за планирање 
 
(1) Планирањето на одржувањето и развојот на дис-

трибутивниот систем, треба да се засновува на два бит-
ни функционални аспекти, и тоа: 

1) Адекватност како способност на дистрибутив-
ниот систем да ја преземе и испорача потребната топ-
линска енергија до потрошувачите во дефинираното 
време за испорака, земајќи ги во предвид и разумно 
очекуваните непланирани испади на елементите на 
дистрибутивната мрежа. При планирањето, адекват-
носта на дистрибутивниот систем се постигнува со ди-
мензионирање на елементите на дистрибутивниот сис-
тем во согласност со прифатениот критериум за испол-
нување на  минималните барања на дистрибутивниот 
систем во однос на испадот на било кој елемент од дис-
трибутивниот систем при што не смее да се загрози 
безбедноста на работењето на дистрибутивниот систем 
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заради постигнување на номиналните вредности на 
притисокот или температурата во рамките на толеран-
тното поле, односно граничните вредности, како и ре-
зервни варијанти на снабдување со топлинска енергија 
во случај на изолирање на дел од дистрибутивниот сис-
тем за задоволување на потребите на корисниците;  

2) Сигурност е способност на дистрибутивниот 

систем да ги надмине ненадејните пореметувања и неп-

редвидени испади на елементите. 

(2) При анализа на системот за дистрибуција треба 

да се дефинираат случајните пореметувања и располо-

живите корективни мерки за соодветните поремету-

вања, односно:  

1) Расположива разлика на притисок на прик-

лучното место на потрошувачот, при што дистрибу-

тивниот систем треба да се димензионира така да на 

секое место на приклучок на влез на објектот биде за-

доволена минималната граница за разликата на влезни-

от и излезниот притисок, која обезбедува неопходен 

проток на топлоносител за испорака на потребната ко-

личина на топлинска енергија во сите услови на испо-

рака и постигнување на гарантираната температура во 

просториите кои се греат. Минималната разлика на 

влезниот и излезниот притисок на местото на приклу-

чување не може да биде помала од Δp  = 0,5 bar; 

2) Протокот на приклучокот (во топлинската ста-

ница) треба да биде доволен да обезбеди гарантиран 

проток за најнеповолниот потрошувач во најнеповол-

ните услови на работа; 

3) Протокот низ дистрибутивната мрежа треба да 

обезбеди гарантирани протоци на најнеповолните 

приклучни места во најнеповолните услови на работа; 

4) Вредностите на притисокот на топлоносите-

лот на местото на приклучокот да бидат над долните 

гранични вредности на притисокот потребни да обезбе-

дат полнење на инсталацијата на корисникот со топло-

носител, а во спротивно приклучувањето на потрошу-

вачот да биде со индиректен систем или други технич-

ки решенија; 

5) Дистрибутивната мрежа се смета за стабилна 

кога после издвојување на одредена делница, останати-

от дел од системот за дистрибуција на топлинска енер-

гија може да работи нормално и преку истиот може да 

се врши ненарушена (редовна) испорака на топлинска 

енергија на корисниците. 

 

Член 48 

Основни технички податоци за дистрибутивната 

мрежа кои се користат при планирање 

 

- Номинален притисок      16 bar 

-  Најмала расположива разлика на притисок 

на приклучното место кај потрошувачот 

0,5 bar 

-  Номинална температура на топлоносителот  110 °С 

-  Номинална температурна разлика на топ-

лоносителот  

45 °С 

 

Член 49 

Податоци за планирање 

 

(1) Во однос на податоците за планирање се приме-

нуваат следните правила: 

1) Доверливост на системот за дистрибуција на топ-

линска енергија се оценува со анализа на енергетскиот 

систем за топлинска енергија за греење со симулации 

на дистрибутивната мрежа за задоволување на предви-

дените потреби на потрошувачите при што се утврдува 

потребата од подобрување и зајакнување на дистрибу-

тивната мрежа. Податоците кои се неопходни за оцену-

вање на доверливоста на дистрибутивната мрежа ги ут-

врдува дистрибутерот и истите се доставуваат од стра-

на на регулираниот производител на топлинска енер-

гија, производителите и снабдувачот, по барање на  

дистрибутерот. 

2) Прелиминарни податоци за планирање се по-

датоци кои што му се потребни на дистрибутерот 

да може да врши планирање на системот, а се одне-

суваат на предвидените развојни планови на корис-

нициите на системот за дистрибуција.  Корисници-

те на системот за дистрибуција достават до дистри-

бутерот податоци за нивните постројки за произ-

водство и потрошувачка на топлинска енергија, ка-

ко и прелиминарни планови заради изготвување на 

студии и развојни планови.  

3) Официјaлни податоци за планирање се податоци-

те од договорите меѓу корисниците на дистрибутивни-

от систем нивните измени и дополнувања, податоците 

од развојните планови на корисниците на дистрибутив-

ниот систем  како и податоците кои се барани од дис-

трибутерот во согласност со правилата за планирање, 

стануваат официјални податоци за планирање и истите 

ја дефинираат основата за планирање на системот за 

дистрибуција. 

 

7.2. ОЦЕНКА НА ДОВЕРЛИВОСТ НА СИСТЕМОТ 

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

Член 50 

Правила за одржување на доверливост  

на дистрибутивниот систем 

 

(1) Остварувањето на законски утврдената надлеж-

ност за одржување и развој на дистрибутивниот сис-

тем, како и извршувањето на обврските за обезбедува-

ње на јавна услуга кои што се однесуваат на сигурно, 

навремено и квалитетно снабдување со топлинска 

енергија за греење, дистрибутерот го уредува со Пра-

вила за одржување на доверливост на дистрибутивниот 

систем.  

(2) Правилата за одржување на доверливоста на 

дистрибутивниот систем треба да бидат засновани на: 

1) прогнозираните потреби за топлинска енергија за 

греење; 

2) оценка на адекватноста на производните капаци-

тети; 

3) оценка на адекватноста на дистрибутивната 

мрежа. 

(3) Правилата за одржување на доверливоста на 

дистрибутивниот систем треба да ги содржат мерките 

со кои треба да се обезбеди задоволување на идната 

потрошувачка. 
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8. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

СИСТЕМСКАТА РЕЗЕРВА И СИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ 

ОД СТРАНА НА РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

Член 51 

Договори 

 

(1) Дистрибутерот, по претходно одобрение од Ре-

гулаторната комисија за енергетика, а во согласност со 

важечките закони, овие Мрежни правила и Правилата 

за снабдување со топлинска енергија,склучува Договор 

со регулираниот производител на топлинска енергија 

со времетраење не покусо од една година за: 

1) обезбедување на системска резерва; 

2) системски услуги за обезбедување на потребните 

работни параметри во дистрибутивниот систем; 

3) топлинска енергија за покривање на загубите во 

дистрибутивниот систем; 

4) топлинска енергија за потребите на потрошува-

чите. 

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член, особено 

ќе се уредат: 

1) начинот и постапката за обезбедување на систем-

ска резерва и системските услуги, во согласност со 

овие Мрежни правила; 

2) начинот на плаќање на услугите и топлинската 

енергија што регулираниот производител ги обезбеду-

ва во дистрибутивниот систем. 

(3) Дистрибутерот ја доставува до Регулаторната 

комисија за енергетика целокупната документација во 

врска со извршувањето на Договорите со регулираниот 

производител и производителите, како и финансиски 

извештаи и ревизија на финансиските извештаи изра-

ботени од овластен ревизор, извештаи за работењето и 

други податоци согласно со условите пропишани со 

лиценцата издадена од Регулаторната комисија за енер-

гетика. 

(4) Основни елементи на договорот кои дистрибу-

терот ги склучува со регулираниот производител се: 

1) предмет на договорот; 

2) определување на количини, рокови на испорака и 

цена; 

3) начин на фактурирање, плаќање и обезбедување 

на гаранции за плаќање; 

4) дефинирање на мерењето и пресметка на топлин-

ската енергија. 

 

Член 52 

Квалитет, регулација и контрола на квалитетот на 

топлинската енергија испорачана во дистрибутивната 

мрежа 

 

(1) Регулираниот производител на топлинска енер-

гија испорачува топлинска енергија (од сопствено про-

изводство и/или од производители) во дистрибутивна-

та мрежа според климатските услови и потребите на 

потрошувачите за во периодот од 06.00 до 22.00 часот, 

во текот на грејната сезона, кај потрошувачот да се 

обезбеди внатрешна собна температура од 20+1°С.  

(2) Заради обезбедување на обврската од став (1) од 

овој член, Регулираниот производител своите построј-

ки треба да ги управува според Прилог 3 – Посебните 

технички и технолошки услови за работа на топланите 

кои се составен дел на овие Мрежни правила. 

(3) Регулацијата на испорачаната топлинска енерги-

ја во дистрибутивната мрежа регулираниот производи-

тел ја врши со регулација на температурата на топло-

носителот според следнава табела: 

 

Температурен дијаграм за испорака на топлинска 

енергија во дистрибутивна мрежа во зависност од 

температурата на надворешниот воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tнад (°C) – температура на надворешниот воздух кај 

топланата 

tпотис (°C) – излезна температура на топлоносителот 

од топлана 

tповрат (°C) – повратна температура на топлоносите-

лот во топлана 

   

(4) Регулираниот производител извршува постојан 

мониторинг на параметрите на топлоносителот на влез 

во дистрибутивната мрежа и податоците ги доставува 

до дистрибутерот. 

(5) Температурата на надворешниот воздух според 

која се применува температурниот дијаграм за работа 

на секоја поединечна постројка за производство на топ-

линска енергија, се мери со мерен уред кој редовно се 

контролира со еталонски уред верифициран согласно 

Законот за метрологија. 

(6) Регулираниот производител во своето работење 

го спроведува температурниот дијаграм за работа на 

топланите. На барање на дистрибутерот на топлинска 

енергија, температурниот  дијаграм за работа на топла-

ните може да претрпи измени на протокот и температу-

рата на топлоносителот, а во рамките на капацитетот 

на топланите. 

 

Член 53 

Квалитет, регулација и контрола на квалитетот на 

топлинската енергија испорачана на потрошувачите 

 

(1) Регулацијата на испорачаната топлинска енерги-

ја во грејната инсталација на потрошувачите дистрибу-

терот ја врши со регулација на температурата на топло-

носителот според следнава табела: 
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Температурен дијаграм за испорака на топлинска 
енергија на влез во грејната инсталација на потро-
шувачот во зависност од температурата на надво-

решниот воздух 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Температурните режими во табелата означени со 

1.0 до 1.7* претставуваат нумерички дијаграми на гре-
ење, каде влезните температури во грејната инсталаци-
ја произлегуваат од електронските регулатори на грее-
ње во топлинската станица.  

 
(2) Температурата на надворешниот воздух се мери 

со сензор кој е составен дел од опремата за регулација.  
(3) Температурниот дијаграм за одреден објект го 

дефинира снабдувачот врз база на измерените внат-
решни температури во периодот на пробното греење. 
Снабдувачот може да побара измена на првично  по-
ставениот температурен режим. 

(4) Во зависност од потребите на потрошувачите и 
термо-техничките карактеристики на нивните објекти и 
инсталации, може да се воспостави и поинаков темпе-
ратурен режим од тој наведен во став (2) на овој член, 
претходно одобрен од снабдувачот и кој мора да биде 
во согласност со Правилата за снабдување со топлин-
ска енергија.  

(5) Дистрибутерот најмалку еднаш месечно извршува 
контрола на параметрите на топлоносителот на влез во 
грејната инсталација во објектот, вклучително и на ис-
правноста на вградената мерно-регулациона опрема. 

(6) Дистрибутерот извршува контрола на парамет-
рите на топлоносителот во топлинската седница и по 
писмено барање на снабдувачот или потрошувачите. 

(7) Дистрибутерот во рок од 24 часа од пријавата 

треба да интервенира на дефектот во топлинската ста-

ница којa предизвикала дерегулација на параметрите 

на топлоносителот. 

(8) Температурниот дијаграм за испорака на топ-

линска енергија на влез во грејната инсталација на пот-

рошувачот во зависност од температурата на надво-

решниот воздух од став 1 на овој член, не важи за топ-

линските станици во кои нема електронски регулатори 

на греење и во кои потрошувачот има пристап и врши 

регулација на протокот. 

 

9. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАЗМЕНА НА ПО-

ДАТОЦИТЕ МЕЃУ ОПЕРАТОРОТ НА ДИСТРИБУТИВ-

НИОТ СИСТЕМ, РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ  

И СНАБДУВАЧИТЕ 

 

Член 54 

Оперативни технички податоци  

за дистрибутивниот систем 

  

(1) Дистрибутерот воспоставува, одржува и ажури-

ра база за дистрибутивниот систем и за корисниците на 

дистрибутивниот систем кои особено содржат подато-

ци за: 

1) елементите во топлинските станици; 

2) елементите во шахтите; 
3) должините и димензиите на цевководите во дис-

трибутивната мрежа; 
4) инсталираната и ангажираната моќност на потро-

шувачите; 
5) температурните режими во секоја топлинската 

станица; 
6) параметрите на топлоносителот низ дистрибу-

тивниот систем (проток, притисок, температура во по-
тисниот и повратниот цевковод); 

7) оптовареноста на дистрибутивниот систем; 
8) испорачаната топлинска енергија во и од дистри-

бутивниот систем; 
9) загубите на енергија од истекување на топлоно-

сителот; 
10) загуби на енергија во целост; 
11) настаните во дистрибутивниот систем. 
(2) Дистрибутерот ги определува условите и начи-

нот на користење на техничките податоци од базата по-

датоци од ставот (1) на овој член. 
 

Член 55 

Постапување со доверливи податоци 

и информации 
 
(1) Дистрибутерот постапува во согласност со За-

конот за енергетика и со други закони со податоците 
и информациите кои ги доставуваат корисниците на 
дистрибутивниот систем, во согласност со овие 
Мрежни правила, односно со податоците и информа-
циите кои се однесуваат на барањето за приклучува-
ње кон дистрибутивниот систем и со податоците и 
информациите кои се потребни за планирање, фун-

кционирање и за одржување на дистрибутивниот 
систем, да постапува во согласност со Законот за 
енергетика и со други закони. 
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Член 56 
Табела за презентација на измерените големини на 

мерен уред на цевковод во топлана 
   
(1) Податоците од член 36 на овие Мрежни правила 

кои што се однесуваат на измерените големини на мер-
ниот уред, инсталиран на цевковод низ кој се внесува 
топлоносителот во дистрибутивната мрежа, регулира-
ниот производител и другите производители на топ-
линска енергија ги меморираат во компјутерска база на 
податоци во табела како што е прикажано а заради пре-
зентирање на податоци од претходен период на ча-
совно, просечно дневно, просечно месечно и просечно 
годишно ниво. 

 
Табела за презентација на измерени големини на 

мерен уред на цевковод во топлана  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Согласно Табелата од став 1 на овој член, имај-

ќи ги во предвид измерените големини на секој цевко-
вод поединечно, а во рамките на производната единица 
(топлана), регулираниот производител на топлинска 
енергија треба да ги презентира на часовно ниво, след-
ните збирни просечни податоци: 

 
Табела за презентација на збирните просечни пода-

тоци на мерен уред во топлана 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 57 
Доставување на мерените податоци 

 
(1) Регистрираните измерени големини на ниво на 

цевковод, презентирани во Табелата од став (1) на член 
56 од овие Мрежни правила, регулираниот производи-
тел и другите производители на топлинска енергија ги 
доставувааат до дистрибутерот, снабдувачот и до Регу-
латорната комисија за енергетика во писмена и во елек-
тронска форма најдоцна до третиот ден од тековниот 
месец за претходниот месец. 

(2) Пресметаните просечни големини на ниво на 
топлана, презентирани во Табелата од став (2) на член 
56 од овие Мрежни правила, регулираниот производи-
тел на т оплинска енергија ги доставува до дистрибуте-
рот, снабдувачот и до Регулаторната комисија за енер-
гетика во писмена и во електронска форма најдоцна до 
третиот ден од тековниот месец за претходниот месец.  

(3) По барање на Регулаторната комисија за енерге-
тика и снабдувачот, дистрибутерот е должен да овоз-
можи увид во програмот со кој се следи, контролира и 
управува испораката на топлинската енергија на ниво 
на мерно место. 

Член 58 
Собирање на мерените податоци 

 
(1) Корисниците на системот за дистрибуција треба 

да му овозможат на дистрибутерот електронски да ги 
собира меморираните податоци на местото на мерење, 
односно во нивните постројки. 

 
10. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ  

НА КОРИСНИЦИТЕ НА СИСТЕМОТ 
 

Член 59 
Известување при планирани прекини 

 
(1) За планиран прекин во дистрибуцијата на топлин-

ската енергија дистрибутерот ги известува потрошува-
чите преку својата веб-страна и преку средствата за јав-
но информирање, најмалку три дена пред прекинот. 

(2) За денот и часот на привремениот прекин дистри-
бутерот писмено ги известува снабдувачот и производи-
телите најмалку три дена пред планираниот прекин.  

 
Член 60 

Известување при непланирани прекини 
 
(1) За непланиран прекин во дистрибуцијата на топ-

линската енергија дистрибутерот ги известува потрошу-
вачите преку својата веб-страна за настанатата виша си-
ла и другите околности на непланираниот прекин, како 
и за очекуваното времетраење потребно за воспоставу-
вање на нормална испорака на топлинска енергија.  

 
11. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 61 

Надоместок за создавање технички услови  
во дистрибутивниот систем 

 
(1) Сите баратели за приклучување на дистрибутив-

ниот систем кои платиле комунална такса за уредување 
на градежно земјиште за топлификационен систем во 
Град Скопје до денот на влегување во сила на претход-
ните Мрежни правила од 6.5.2014 година („Сл. весник 
на РМ“ бр. 73/2014), не плаќаат надомест за создавање 
на технички услови во дистрибутивниот систем. 

 
Член 62 

Престанување на важење на претходните  
Мрежни правила 

 
(1) Со влегување во сила на овие Мрежни правила 

за дистрибуција на топлинска енергија за греење, прес-
тануваат да важат претходно донесените Мрежни пра-
вила за дистрибуција на топлинска енергија за греење 
(„Сл.весник на РМ“ бр.73/2014). 

 
Член 63 

Влегување во сила на Мрежните правила 
 
(1) Овие Мрежни правила влегуваат во сила од де-

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