
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
705. Указ бр. 43 од Претседателот на Ре-

публика Македонија.............................. 2
706. Указ бр. 44 од Претседателот на Ре-

публика Македонија.............................. 2
707. Указ бр. 45 од Претседателот на Ре-

публика Македонија.............................. 2
708. Указ бр. 46 од Претседателот на Ре-

публика Македонија.............................. 2
709. Указ бр. 47 од Претседателот на Ре-

публика Македонија.............................. 2
710. Указ бр. 48 од Претседателот на Ре-

публика Македонија.............................. 2
711. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина-
та и формата на придружниот доку-
мент за производи од грозје и вино и 
содржината и формата на влезните и 
излезни регистри за производи од 
грозје и вино........................................... 3

712. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за видови на 
дејности што ќе се вршат во времени-
те објекти на градежно неизградено 
земјиште сопственост на Република 
Македонија............................................. 6

713. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 6

714. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 6

715. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 6

716. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 165/2008 од 11 март 
2009 година.............................................. 7

 Стр. 
717. Решение од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија...................................... 9
718. Решение за конверзија на податоците 

од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 9

719. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 9

720. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 10

721. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 10

722. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 10

723. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 10

724. Решение за стапување во примена на 
востановен катастар на недвижности.. 10

725. Решение за стапување во примена на 
востановен катастар на недвижности.. 11

726. Мрежни правила за дистрибуција на 
топлинска енергија за греење............... 11

727. Правилник за работа на Одборот за до-
делување на наградата „Гоце Делчев“...... 22

728. Дополнителен список на вешти лица 
по објава Су.бр.246/08 од 05.05.2008 
година..................................................... 24

 Огласен дел…………………………... 1-88

Број 40           Год. LXV Вторник, 24 март 2009 Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 март 2009 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
705. 

УКАЗ БР. 43 
20 март 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Кирил Лазаров 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
За постигнатите врвни резултати во ракометот, со 

што даде значителен придонес за развојот и попула-
ризацијата на спортот во земјата и афирмација на Ре-
публика Македонија на меѓународен план. 

 
        Бр. 10-350                                   Претседател 
20 март 2009 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
706. 

УКАЗ БР. 44 
20 март 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Вели Мумин 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
За постигнатите врвни резултати во боксот, со што 

даде значителен придонес за развојот и популариза-
цијата на спортот во земјата и афирмација на Репуб-
лика Македонија на меѓународен план. 

 
        Бр. 10-351                                   Претседател 
20 март 2009 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
707. 

УКАЗ БР. 45 
20 март 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Драгана Пецевска 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
За постигнатите врвни резултати во ракометот, со 

што даде значителен придонес за развојот и попула-
ризацијата на спортот во земјата и афирмација на Ре-
публика Македонија на меѓународен план. 

 
        Бр. 10-352                                   Претседател 
20 март 2009 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

708. 
УКАЗ БР. 46 
20 март 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Горан Пандев 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
За постигнатите врвни резултати во фудбалот, со 

што даде значителен придонес за развојот и попула-
ризацијата на спортот во земјата и афирмација на Ре-
публика Македонија на меѓународен план. 

 
        Бр. 10-353                                   Претседател 
20 март 2009 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
709. 

УКАЗ БР. 47 
20 март 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Наталија Тодоровска 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
За постигнатите врвни резултати во ракометот, со 

што даде значителен придонес за развојот и попула-
ризацијата на спортот во земјата и афирмација на Ре-
публика Македонија на меѓународен план. 

 
        Бр. 10-354                                   Претседател 
20 март 2009 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
710. 

УКАЗ БР. 48 
20 март 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Врбица Стефанов 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
За постигнатите врвни резултати во кошарката, со 

што даде значителен придонес за развојот и попула-
ризацијата на спортот во земјата и афирмација на Ре-
публика Македонија на меѓународен план. 

 
        Бр. 10-355                                   Претседател 
20 март 2009 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
711. 

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 
69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА 
ПРИДРУЖНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО И СОДРЖИНАТА И  
ФОРМАТА НА ВЛЕЗНИТЕ И ИЗЛЕЗНИ РЕГИСТРИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и формата на придружниот документ за производи од грозје и вино и содр-
жината и формата на влезните и излезни регистри за производи од грозје и вино (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. (117/2008) во членот 2 став 9 се брише.  

 
Член 2 

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 
 

„Член 2-а 
Придружен документ за извоз на вино и производи од вино во Европската унија 

  
Придружниот документ за извоз на вино и производи од вино во земјите членки на Европската унија се из-

дава на образец VI 1 во А4 формат на лајмована индигирана хартија во две копии. Секој придружен документ 
има единствен претходно отпечатен референтен број. 

Придружниот документ од став 1 на овој член содржи: 
- Име и презиме на извозникот, доколку е физичко лице, односно, назив, доколку е правно лице,  
- Име и презиме на примачот, доколку е физичко лице, односно, назив, доколку е правно лице,  
- Забелешка на царината,  
- Податоци за начинот на транспорт,  
- Податоци за местото на истовар,  
- Податоци и опис на производот,  
- Количество на производот,  
- Број на шишиња, доколку производот е пакуван во садови со зафатнина помала од 60 литри,  
- Боја на производот,  
- Податоци од хемиската анализа на производот.  
Податоците на придружниот документ од став 1 на овој член се испечатени на еден од официјалните јазици 

на Европската унија и на македонски јазик.  
Придружниот документ за извоз на вино и производи од вино во земјите членки на Европската унија се из-

дава во две копии, од кои едната ја задржува испраќачот, а другата копија ја задржува примачот на виното.  
Државниот инспектор за земјоделство, на барање на извозникот на вино и производи од вино, го пополнува 

придружниот документ за извоз на вино и производи од вино во земјите членки на Европската унија пред 
почетокот на транспортот. Делот на придружниот документ за извоз на вино и производи од вино во земјите 
членки на Европската унија во врска со хемиската анализа го пополнува и потпишува акредитирана лаборато-
рија овластена за вршење на енолошки испитувања и анализи, по што придружниот документ го потпишува и 
потврдува Државниот инспекторат за земјоделство.  

 
Член 3 

Образецот на придружниот документ за извоз на вино и производи од вино во земјите членки на Европска-
та унија се заменува со нов Образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 08-1566/ 3      

10 март 2009 година                                               Министер, 
    Скопје                                                     Ацо Спасеноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
712. 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.82/08 и 143/08), министерот за транспорт и вр-
ски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИ НА ДЕЈНОСТИ ШТО ЌЕ 
СЕ ВРШАТ ВО ВРЕМЕНИТЕ ОБЈЕКТИ НА ГРАДЕЖ-
НО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за видови на дејности што ќе се вр-

шат во времените објекти на градежно неизградено зем-
јиште сопственост на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 131/08), во член 2 
алинејата 4 се брише. 

Во алинеја 5 по зборовите „платформи за“ се дода-
ваат зборовите: „јавни туристички, културни,“. 

Во алинеја 6 буквата „и“ се заменува со точка и за-
пирка. 

Во алинеја 7 точката се заменува со точка и запирка. 
По алинеја 7 се додаваат две нови алинеи 8 и 9 кои 

гласат: 
„- Услужни дејности за потребите на органите на 

државната управа на граничните премини (за ПТТ и 
друг вид електро и електронски сообраќај, за банкар-
ски дејности, за административни дејности – при кон-
трола на патници, патнички и товарни возила, за квали-
тет и веродостојност на стока и документација и сл.), 
неопходни за контрола при обезбедувањето на држав-
ната граница, а за потребите за вршење на работите на 
органите на државна управа согласно нивните надлеж-
ности утврдени со закон на граничните премини; и 

„- Истражувачки дејности (објекти за вршење на 
истражувачки мерења, природни ресурси, мерни стани-
ци за ветер, сонце, воздух, бушотини, ископи и сл.).“  

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-3625/1 

19 март 2009 година                             Министер, 
    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 

_____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
713. 

Врз основа на член 89 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 11.03.2009 го-
дина, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност за именување на лицето Еле-

на Јакимовска Петровска, дипломиран економист, ро-
дена на ден 6.12.1970 година во Скопје, за директор 
(извршен директор) на Македонска берза АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Елена Јакимовска 
Петровска за директор (извршен директор) на Маке-
донска берза АД Скопје се дава за период од четири го-
дини од денот на донесувањето на ова решение, сог-
ласно Одлуката 02-3273/1 од 23.12.2008 година, доне-
сена од Одборот на директори на Македонска берза АД 
Скопје. 

3. Согласноста за именување на Елена Јакимовска 
Петровска престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од 
точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата 
директор на Македонска берза АД Скопје, со денот на 
одземање на согласноста за именување на директор од 
страна на Комисијата за хартии од вредност, и во други 
случаи утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
  Бр. 07-249/3               Комисија за хартии од вредност 

11 март 2009 година                      Претседател, 
    Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
714. 

Врз основа на член 89 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 11.03.2009 го-
дина, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност за именување на лицето Иван 

Штериев, дипломиран економист, роден на ден 
22.12.1970 година во Скопје, за директор (главен извр-
шен директор) на Македонска берза АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Иван Штериев за 
директор (главен извршен директор) на Македонска 
берза АД Скопје се дава за период од четири години од 
денот на донесувањето на ова решение, согласно Одлу-
ката 02-3273/1 од 23.12.2008 година, донесена од Одбо-
рот на директори на Македонска берза АД Скопје. 

3. Согласноста за именување на Иван Штериев пре-
станува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на 
ова решение биде разрешено од функцијата директор 
на Македонска берза АД Скопје, со денот на одземање 
на согласноста за именување на директор од страна на 
Комисијата за хартии од вредност, и во други случаи 
утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
  Бр. 07-250/3               Комисија за хартии од вредност 

11 март 2009 година                      Претседател, 
    Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
715. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвести-
циони фондови („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 11.03.2009 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на измените и дополнувањата 

на Статутот на Друштвото за управување со фондови 
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје за проме-
на на седиштето на Друштвото. 

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова ре-
шение се вршат врз основа на Одлука бр. 07-46/2 од 
06.02.2009 година за измена на Статутот на Друштвото 
за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏ-
МЕНТ АД Скопје донесена од страна на Собранието на 
Друштвото. 
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3. Се задолжува Друштвото за управување со фон-
дови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје да 
изготви пречистен текст на Статутот на друштвото и 
истиот да го достави до Комисијата за хартии од вред-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 

 Бр. 07-517/3                Комисија за хартии од вредност 
11 март 2009 година                      Претседател, 

    Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

716. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА член 75 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 88/2008). 

2. СЕ УКИНУВА член 39-в став 1 точка и) од Зако-
нот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 
88/2008). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, 
со Решение У. бр. 165/2008 од 14 јануари 2009 година, 
поведе постапка за оценување на уставноста на член 39-
в став 1 точка и) од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 
113/2005, 29/2007 и 88/2008) и член 75 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 88/2008), 
затоа што основано се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот. 

5. Судот на седницата утврди дека согласно член 39-в 
став 1 точка и) од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување, кон барањата од 
членот 39-б став 1 на овој закон се доставуваат уверени-
ја дека на лицата кои се членови на органите на раково-
дење и управување на друштвото не им е изречена 
прекршочна санкција забрана на вршење на професија, 
дејност или должност во областа на правото, банкарс-
твото, сметководството, осигурувањето, управувањето 
со пензиски фондови или финансиски услуги. 

Според член 75 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за задолжително капитално финан-
сирано пензиско осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 88/2008), одредбите од чле-
нот 15 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 
јануари 2008 година. Согласно член 76 од истиот за-
кон, со започнување на примената на одредбите од чле-
нот 15 на овој закон престануваат да важат одредбите 
од Главата III со членовите 23 до 39 од Законот за за-
должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2002, 85/2993, 40/2004, 113/2005 и 29/2007).  

6. Според член 52 од Уставот на Република Маке-
донија законите и другите прописи се објавуваат пред 
да влезат во сила. Законите и другите прописи се обја-
вуват во „Службен весник на Република Македонија“ 
најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното до-
несување. Законите влегуваат во сила најрано осмиот 
ден од денот на објавувањето, а по исклучок што го 
утврдува Собранието со денот на објавувањето. Зако-
ните и другите прописи не можат да имаат повратно 
дејство, освен по исклучок, во случаи кога е тоа попо-
волно за граѓаните. 

Со член 15 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 88/2008), Законот е доплнет со 
нова Глава IIIа со наслов „Основање на друштва за 
управување со пензиски фондови“ и со десет нови чле-
нови 39-а до 39-ѕ. Станува збор за ново поглавје во За-
конот со кое се уредува начинот, постапката и услови-
те за основање на друштва за управување со пензиски 
фондови. 

Според оспорениот член 75 на овој закон, одредби-
те од член 15 на овој закон ќе започнат да се примену-
ваат од 1 јануари 2008 година, а според член 76 на овој 
закон, со започнувањето на примената на одредбите од 
членот 15 на овој закон, престануваат да важат одред-
бите од Главата III со членовите 23 до 39 од Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/2002, 85/2993, 40/2004, 113/2005 и 29/2007).  

Согласно член 78 на истиот закон, овој закон влегу-
ва во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Наведениот закон е објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 88 од 16 јули 2008 година, 
а влегол во сила на 24 јули 2008 година. 

Од анализата на наведените одредби произлегува де-
ка член 75 од Законот има повратно дејство, односно, 
иако Законот влегол во сила на 24 јули 2008 година, ос-
порената одредба регулира дека основањето на друштва 
за управување со пензиски фондови согласно регулати-
вата во новата глава со која е дополнет Законот, ќе се 
врши наназад, од 1 јануари 2008 година, од кога, сог-
ласно оспорениот член 76 од Законот, ќе престанат да 
важат одредбите за основање на друштва за управување 
со пензиски фондови пропишани со 23 до 39 од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/2002, 85/2993, 40/2004, 113/2005 и 29/2007).  

Уставното начело за забрана на повратното дејство 
на законите значи забрана на примена на законите во 
правни ситуации и односи што настанале пред нивното 
влегување во сила, односно законите дејствуваат само 
врз новите правни ситуации и односи што настануваат 
по нивното влегување во сила. Исклучок од ова устав-
но начело е ако повратното дејство на законот е попо-
волно за граѓаните. 

Во конкретниов случај, повратното дејство на Зако-
нот, пропишано со член 75, со оглед на содржината на 
одредбите, не е применливо наназад, односно станува 
збор за начин на уредување на односи кој единствено е 
можен по влегувањето во сила на Законот и не е примен-
лив на претходните односи. Токму во таа насока е и 
образложението на Министерството за труд и социјална 
политика (акт бр. 09-100060/3 од 16.10.2008 година, до-
ставено како одговор на наводите во иницијативата), де-
ка повратното дејство кое произлегува од оспорената 
одредба е резултат на тоа што Предлог-законот бил до-
ставен за разгледување и донесување во Собранието на 
Република Македонија во јули 2007 година, кога идејата 
била да се одложи примената на спорните одредби од 1 
јануари 2008 година, но Законот бил донесен на 11 јули 
2008 година. Притоа, наводите дека и покрај наведеното, 
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спорните одредби немале правни последици бидејќи 
нови друштва можеле да се основаат единствено врз 
основа на издадена дозвола согласно овој закон, а 
издавањето на дозволите сеуште реално не било почна-
то, со што на никого не му била нанесена штета, не се од 
значење за оценувањето на уставноста на одредбата.  

Тргнувајќи од фактот дека ваквото повратно дејс-
тво на законот значи повреда на начелото на владеење-
то на правото и повреда на забраната за повратно дејс-
тво на законите, Судот оцени дека член 75 од Законот 
не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 52 
став 4 од Уставот. 

7. Според член 8 став 1 алинеите 1 и 3 од Уставот 
на Република Македонија, основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 
право и утврдени со Уставот и владеењето на правото 
се темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Согласно член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и 
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за кривично дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.  

Согласно член 23 од Уставот, секој граѓанин има 
право да учествува во вршењето на јавни функции. 

Според членот 25 од Уставот, на секој граѓанин му 
се гарантира почитување и заштита на приватноста на 
неговиот личен и семеен живот, на достоинството и уг-
ледот. 

Според член 32 ставовите 1 и 2 од Уставот, секој 
има право на работа, слободен избор на вработување, 
заштита при работењето и материјална обезбеденост за 
време на привремена невработеност и секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Согласно член 13 точка 5 од Законот за прекршоци-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2006), забраната на вршење професија, дејност или 
должност претставува санкција која може да се изрече 
за прекршоци на прекршочно одговорни полнолетни 
сторители. Според член 22 од овој закон, на сторителот 
на прекршокот може да му се забрани вршење опреде-
лена професија, дејност или должност или работи свр-
зани со располагање, користење, управување и ракува-
ње со имот или за чување на тој имот, ако ја злоупотре-
бил својата професија, дејност или должноста заради 
извршување на прекршок и ако врз основа на природа-
та на прекршокот и околностите под кои е сторен може 
да се очекува дека таквата дејност ќе ја злоупотреби за 
повторно вршење на прекршок. Траењето на забраната 
го определува судот, кое не може да биде пократко од 
една ниту подолго од пет години, сметајќи од денот на 
правосилноста на одлуката. 

Евиденцијата на прекршочните санкции, согласно 
член 45 став 2 од овој закон, ја води првостепениот суд 
според местото на раѓање на сторителот на прекршо-
кот, односно седиштето на правното лице, а податоци 
од казнената евиденција, според став 4 на истиот член, 
можат да се дадат по образложено барање од други др-
жавни органи, правни или физички лица кои имаат 
правен интерес ако се уште траат мерките на забрана.  

Согласно член 106 став 5 од Кривичниот законик, 
никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат 
докази за својата осудуваност или неосудуваност.  

Според член 1 став 1 од Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување, со овој 
закон се уредува задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување, основање и работење на пен-
зиски фондови и друштва за управување со пензиски 
фондови, како дел од системот на пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Согласно став 2 на истиот член, пензиските фондо-
ви и друштвата од ставот 1 на овој член се основаат со 
цел да примаат придонеси од осигурениците обврзани 
врз основа на закон, да ги вложуваат во финансиски 
инструменти и да вршат распределба на акумулирани-
те средства согласно со закон. 

Во член 39-а став 1 од Главата IIIа од Законот, со 
наслов „Основање на друштва за управување со пензи-
ски фондови", е определено дека друштво за управува-
ње со пензиски фондови се основа врз основа на дозво-
ла издадена од Агенцијата и тоа управува со пензиски 
фонд врз основа на одобрение за управување со пензи-
ски фонд. Според член 3 точка 3 од Законот, Агенција 
за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување е агенција на која и е доверена супервизи-
ја на работењето на друштвата за управување со задол-
жителни пензиски фондови, друштвата за управување 
со доброволни пензиски фондови, друштвата за упра-
вување со задолжителни и доброволни пензиски фон-
дови и професионалните пензиски шеми во согласност 
со овој закон. 

Според членот 39-б став 1 од истиот закон, заради 
добивање на дозвола за основање на друштво заинтере-
сираните лица доставуваат до Агенцијата барање со 
документацијата наведена во членот 39-в од овој закон 
и деловен план кој ги содржи поединостите за сите на-
доместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно 
со овој закон. Барање за одобрение за управување со 
пензиски фонд се доставува заедно со барањето за доз-
вола за основање на друштво. 

Со член 39-в од Законот, со кој се пропишува доку-
ментацијата која се доставува кон барањата за добивање 
на дозвола за основање на друштво, во став 1 точка и) се 
пропишува дека кон барањето се доставуваат и уверени-
ја дека на лицата кои се членови на органите на раково-
дење и управување на друштвото не им е изречена 
прекршочна санкција забрана на вршење на професија, 
дејност или должност во областа на правото, банкарс-
твото, сметководството, осигурувањето, управувањето 
со пензиски фондови или финансиски услуги. 

Тргнувајќи од содржината на член 11 став 1 и член 
25 од Уставот, јасно произлегува дека нивната содржи-
на ја истакнува вредноста и неприкосновеноста на чо-
вечката личност како основа и смисла на гарантирање-
то на човековите права. Човечкото достоинство, во таа 
смисла, не е само едно од субјективните човекови пра-
ва што изречно се препознава во член 25 од Уставот, 
туку и темелна вредност на демократското општество 
што ужива универзална заштита. 

Почитувањето на моралниот интегритет и досто-
инството на граѓанинот во себе ја опфаќа и улогата на 
државата која треба да гарантира заштита на интегри-
тетот и достоинството на начин со кој ќе се обезбеди 
заштита во случај кога овие вредности се загрозени од 
друг, но и со избегнување на поединецот да му се на-
метнуваат обврски кои можат службено да се проверат. 

Bo тој контекст, забраната од граѓаните да се бараат 
докази за нивната осудуваност или неосудуваност е ја-
сен израз на овој втор аспект на заштита на човековото 
достоинство, како што тоа е општо прифатениот прин-
цип на забрана за самообвинување на осомничениот во 
казненото право, кој што е изграден подеднакво врз 
презумпцијата на невиност и заштитата на достоинст-
вото на поединецот. 



24 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 40 - Стр. 9 

Тргнувајќи од содржината на оспорениот член 39-в 
став 1 точка и) од Законот, со овој член е предвидена 
обврска заинтересираните лица за добивање дозвола за 
основање на друштвото за управување со пензиски 
фондови до Агенцијата да приложат уверенија како до-
каз дека на лицата кои се членови на органите на рако-
водење и управување на друштвото не им е изречена 
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, 
дејност или должност во областа на правото, банкарс-
твото, сметководството, осигурувањето, управувањето 
со средства и инвестирање, управувањето со пензиски 
фондови или финансиски услуги. 

Во конкретниот случај, барањето доказ од заинтере-
сираните лица за околноста дали на лицата кои се члено-
ви на органите на раководење и управување на друштво-
то за управување им е изречена наведената прекршочна 
санкција се сведува на барање изјава за нивната 
осудуваност или неосудуваност, со оглед на тоа што 
забраната за вршење на дејност или должност претста-
вува прекршочна санкција која може да се изрече за 
прекршоци на прекршочно одговорни полнолетни сто-
рители. Иако овие докази не се бараат во кривичнопра-
вен контекст, односно немаат самообвинувачки квали-
тет, обврската за нивното соопштување има ефект врз 
однесувањето на поединецот, што е проблематично како 
од аспект на заштита на човековото достоинство, така и 
од аспект на претпоставката на невиност на која се 
надоврзува забраната од лицето да се бара било доказ за 
осудуваност, било доказ за неосудуваност. 

Притоа, за Судот не е спорно дека забраната за вр-
шење на дејност изречена со една осудителна пресуда 
мора да биде ефективна, односно дека не може да се 
дозволи лицето под таква забрана да ја врши таа деј-
ност се додека таа забрана трае. Меѓутоа, утврдување-
то на тој факт не може да биде обврска на поединецот 
кој е во прашање, туку на надлежниот орган што одлу-
чува за давање на соодветни дозволи за вршење на деј-
носта и кој што за утврдување на таа законска обврска 
ја има на располагање службената казнена евиденција, 
како инструмент за правилно применување на законот. 
Впрочем во членот 39-в став 3 од Законот е дадена 
можност Агенцијата дополнително да испита одделни 
факти во врска со барањата и документацијата и за таа 
цел може да се обрати до други надлежни регулаторни 
и супервизорски органи и институции во Република 
Македонија и во странство, или да прибира документи 
и податоци од други извори. Оттаму, во врска со по-
стапката за добивање дозвола за основање на друштво, 
на Агенцијата можат да и се дадат податоци од казне-
ната евиденција врз основа на образложено барање, ако 
уште траат определени правни последици од осудата 
или казни што се состојат во забрани, секогаш кога за 
тоа постои оправдан интерес заснован врз закон. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека член 
39-в став 1 точка и) од Законот не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3, член 11 и член 25 од Уставот. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

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

 
     У.бр.165/2008                          Претседател  
11 март 2009 година      на Уставниот суд на Република 

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

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

717. 
Судскиот совет на Република Македонија одлучувај-

ќи по поведената постапка за утврдување на нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција против Кирил 
Мирчески-судија на Основен суд Прилеп, по одржаната 
седница на ден 11.11.2008 година, согласно член 58 став 
4 алинеја 2 од Законот за судски совет и член 20 став 1 
алинеја 2 од Правилникот за постапката и начинот за 
утврдување на нестручно и несовесно вршење на 
судската функција, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се разрешува од судиската функција Кирил Мирче-

ски судија на Основен суд Прилеп, поради нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција. 

 
Бр. 07.770/1                          Судски совет 

20 март 2009 година                на Република Македонија 
         Скопје                                 Претседател, 
                                           Васил Грчев, с.р. 

____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

718. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Матка - Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Матка, востановен според Законот за при-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4783/1 

16 март 2009 година                        Директор, 
          Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
719. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Љуботен - Општина Бутел. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Љуботен, востановен според Законот за 
пример и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4784/1 

16 март 2009 година                      Директор, 
          Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
720. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Рашче - Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Рашче, востановен според Законот за при-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4785/1 

16 март 2009 година                        Директор, 
          Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
721. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Мешеишта - Општина Дебарца. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Мешеишта, востановен според Законот за при-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4786/1 

16 март 2009 година                       Директор, 
          Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

722. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од 
катастарската општина Враниште - Општина Струга. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Враниште, востановен според Законот за 
пример и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4992/1 

19 март 2009 година                       Директор, 
          Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
723. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Мало Турчане – Општина Гостивар. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Мало Турчане, востановен според Законот за 
пример и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4993/1 

19 март 2009 година                          Директор, 
           Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
724. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Дејловце – Општи-
на Старо Нагоричане. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Дејловце, востановен според Законот за пример и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4994/1 

19 март 2009 година                        Директор, 
          Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
725. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Жељувино – Оп-
штина Старо Нагоричане. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Жељувино, востановен според Законот за пример и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-4995/1 

19 март 2009 година                          Директор, 
          Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
726. 

Врз основа на член 111 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 63/06, 
36/07 и 106/08) и член 77 од Статутот на Топлификаци-
ја АД Скопје, Управниот одбор на акционерското 
друштво за производство и дистрибуција на топлинска 
енергија Топлификација AД-Скопје, по претходно одо-
брение од Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, со Решение бр. 02-766/1, од 
19.03.2009 година, на својата 59-та седница одржана на 
ден 20.03.2009 година, донесе 

 
МРЕЖНИ ПРАВИЛА 

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА  
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 

  
ПРВ ДЕЛ   - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
ГЛАВА 1 

 
ВОВЕД 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
 
Со овие Мрежни правила за дистрибуција на топ-

линска енергија за греење  (во понатамошниот текст: 
Мрежни правила) се уредуваат: 

- Техничко-технолошки услови за поврзување на 
производителите и на корисниците на топлинската 
енергија на системот за дистрибуција на топлинска 
енергија,  

- Техничките и другите услови за сигурно и безбед-
но функционирање на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија, 

- мерките, активностите и постапките во случај на 
хаварии, 

- условите и начинот за пристап на трети страни до 
системот за дистрибуција, 

- функционалните барања и класата на точност на 
мерните уреди, како и начинот на мерење на топлин-
ската енергија, 

- правила за планирање,  
- начинот на обезбедување на системските услуги 

по пат на транспарентни, недискриминаторни и пазар-
но ориентирани постапки, 

- правила за исклучување. 
 

Член 2 
Примена на Мрежните правила 

 
Кон овие Мрежни правила се должни да се придр-

жуваат сите корисници на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија за греење и тоа: 

- вршителот на дејноста производство на топлинска 
енергија (во понатамошниот текст: Производител); 

- вршителот на дејноста дистрибуција на топлинска 
енергија за греење и управување со системот за ди-
стрибуција  (во понатамошниот текст: Дистрибутер); 

- вршителот на дејноста снабдување со топлинска 
енергија за греење (во понатамошниот текст: Снабду-
вач); 

- правни и физички лица, кои користат топлинска 
енергија за греење (во понатамошниот текст: Потрошу-
вач). 

 
Член 3 

Дефиниција на поими 
 
Изразите употребени во овие Мрежни правила го 

имаат следното значење: 
“Безбедност“ е состојба добиена со превземање на 

потребни мерки при производство и дистрибуција на 
топлинска енергија за греење. Безбедносните мерки се 
превземаат за заштита на здравјето и животот на луѓе-
то и заштита на животната средина. 

“Систем за топлинска енергија за греење“ (Си-
стем) е целина од енергетски објекти, постројки, уреди и 
инсталации меѓусебно поврзани така што претставуваат 
единствен технички систем за производство, дистрибу-
ција и снабдување со топлинска енергија за греење.  

“Систем за дистрибуција на топлинска енергија 
за греење“ (Дистрибутивна мрежа) е дел од Системот 
составен од објекти, постројки, уреди и инсталации за 
пренесување на топлинска енергија, од мерното место 
на превземање на топлинска енергија од Производите-
лот до мерното место на предавање на Потрошувачот. 

“Корисник на дистрибутивна мрежа“ е лице кое 
ја користи Дистрибутивната мрежа за превземање и 
предавање на топлинска енергија за греење. 

“Приклучок“ претставува функционална врска на 
меѓусебно поврзани опрема и уреди, од мерното место 
на корисникот до местото на спојување со Дистрибу-
тивната мрежа.  

“Приклучување“ претставува операција на става-
ње на приклучокот во функција.  

“Пристап“ е овозможување на Корисникот да ја 
користи Дистрибутивната мрежа за испорака на топ-
линската енергија за греење. 

“Топлинска енергија за греење“ е произведена 
топлинска енергија наменета за греење на простории. 

“Топлиноносител“ е водата со која се пренесува 
топлинската енергија за греење од Производителот на 
топлинска енергија до Потрошувачот на топлинска 
енергија за греење. 
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“Енергетски објект за производство на топлинска 
енергија“ е објект за производство на топлинска енергија 
со вкупна инсталирана моќност поголема од 1 МW. 

“Производител на топлинска енергија“ е носител 
на лиценца кој врши енергетска дејност производство 
на топлинска енергија за греење. 

“Регулиран производител на топлинска енерги-
ја“ е носител на лиценца за енергетска дејност произ-
водство на топлинска енергија кој има обврски да му ја 
продава целокупната произведена топлинска енергија 
на Снабдувачот, според регулиран договор и да го по-
читува температурниот режим за работа на топланите. 

“Нерегулиран производител на топлинска енер-
гија“ е носител на лиценца кој врши енергетска деј-
ност производство на топлинска енергија за греење и 
нема обврска да го почитува температурниот режим за 
работа на топланите на Регулираниот производител. 

“Дистрибутер“ е носител на лиценца кој врши деј-
ност дистрибуција на топлинска енергија за греење на 
определено подрачје на територијата на Република Ма-
кедонија. 

“Снабдувач“ е носител на лиценца за вршење на 
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија 
за греење, кој купува топлинска енергија за греење од 
Регулираниот производител на топлинска енергија за 
греење, и ја продава на тарифните потрошувачи прик-
лучени на Дистрибутивната мрежа на определено по-
драчје на територијата на Република Македонија. 

“Топлинска станица“ е дел од Системот кој се на-
доврзува на  Дистрибутивната мрежа и служи за регу-
лација на влезните параметри на топлиноносителот во 
објектот на корисникот и мерење на испорачаната топ-
линска енергија. 

“Грејна инсталација на потрошувач” е дел од си-
стемот која се надоврзува на топлинската станица и 
служи за оддавање на топлинската енергија  кај потро-
шувачот. Границата помеѓу топлинската станица и по-
трошувачот при директен систем на греење е мешачки-
от дел а при индиректен систем на греење е топлиноиз-
менувачот. 

“Мерен уред на излез од топланата - влез во ди-
стрибутивна мрежа“ е уред за мерење на испорачаната 
топлинска енергија од Производителот на Дистрибутерот. 

“Мерен уред на влез во топлинската станица“ е 
уред за мерење на испорачаната топлинска енергија од 
Дистрибутивната мрежа на влез во објектот.   

“Мерен уред кај потрошувачот“  е уред чија 
функција е регистрирање на испорачаната топлинска 
енергија на поединечен Потрошувач во индивидуален 
или колективен објект.  

 
ГЛАВА 2 

 
ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА КОРИС-

НИЦИТЕ НА ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА И 
РАЗГРАНИЧУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ 

 
Член 4 

Дистрибутер 
 
 Дистрибутерот е должен да обезбеди ефикасно, си-

гурно, непрекинато и безбедно функционирање, како и 
одржување, надградување и проширување на системот 
за дистрибуција во согласност со Законот за енергети-
ка, друг пропис, овие Мрежни правила, како и обврски-
те и условите определени во лиценцата, а кои што се 
однесуваат особено на: 

- сигурно, безбедно и непрекинато пренесување на 
топлинска енергија за греење преку Дистрибутивната 
мрежа, од местото на приклучок на објектот за произ-
водство на топлинска енергија (во понатамошниот 
текст: топлана), до местото на приклучување на Потро-
шувачите (топлинска станица); 

- пренесување на топлинската енергија со пропи-
шан квалитет преку Дистрибутивната мрежа. 

- долгорочна прогноза на развој на Дистрибутивна-
та мрежа, во соработка со вршителот на дејноста упра-
вување со системот за дистрибуција на топлинска 
енергија.  

Дистрибутерот како вршител на дејноста управува-
ње со системот за дистрибуција на топлинска енергија 
е должен особено да обезбеди:  

- оперативно управување со Дистрибутивната мре-
жа на топлинска енергија во согласност со условите 
утврдени со законот за енергетика, друг пропис, овие 
Мрежни правила и лиценцата за управување со систе-
мот за дистрибуција; 

- усогласување на погонската манипулација со си-
стемот заради непречена дистрибуција на топлинска 
енергија; 

- регулирање на протекот и притисокот на топлино-
носителот низ системот за дистрибуција на топлинска 
енергија; 

- надзор и тестирање на системот за дистрибуција 
на топлинска енергија; 

- следење на техничката и функционалната исправ-
ност на објектите, постројките, уредите и инсталациите 
за дистрибуција на топлинска енергија;  

- превземање мерки за безбедно и сигурно функци-
онирање на дистрибутивниот систем за топлинска 
енергија; 

- урамнотежување на отстапувањата меѓу фактич-
ката и договорената потрошувачка на топлинска енер-
гија, и 

- долгорочна прогноза на развој на Дистрибутивна-
та мрежа. 

 
Член 5 

Снабдувач 
 
Снабдувачот е одговорен за: 
- безбедно, континуирано и квалитетно  снабдување 

со топлинска енергија за греење на тарифни потрошу-
вачи согласно законите и други прописи и  општи акти;  

- набавка на потребните количини на топлинска 
енергија и обезбедување на потребен дистрибутивен 
капацитет за испорака на топлинска енергија do крајни-
те корисници; 

- склучување на договори со носителите на лиценци 
за производство и дистрибуција на топлинска енергија 
одобрени од Регулаторната комисија за енергетика, ка-
ко и договори со крајните корисници; 

- мерење на превземената и испорачаната топлин-
ска енергија на корисници приклучени на системот за 
дистрибуција на топлинска енергија;  

- фактурирање и наплата на измерената испорачана 
топлинска енергија на Потрошувачите; 

- изготвување на годишни биланси за потребите на 
потрошувачите и врз основа на нив, склучување на го-
дишни договори за купување на топлинска енергија, 
кои се доставуваат до Регулаторната комисија за енер-
гетика и до градоначалниците на општините или гра-
дот Скопје во согласност со лиценцата за снабдување 
со топлинска енергија на тарифни потрошувачи;  

- долгорочна прогноза на потребите од топлинска 
енергија. 

Снабдувачот има право: 
- на пристап на секој имот или објект до мерните 

уреди заради контрола, вградување, надзор, промена и 
замена на мерниот уред на топлинска енергија; 

- пристап во секој имот или објект заради исклучу-
вање на испораката на топлинска енергија, во случај 
кога сопственикот или станарот направи прекршок од 
овие Мрежни правила или не извршил плаќање за топ-
линска енергија во согласност со обврските од догово-
рот за снабдување или роковите и условите за давање 
на услуга. 
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Член 6 
Производител на топлинска енергија 

 
Вршителот на дејноста производство на топлинска 

енергија е одговорен за своите производни единици во 
кои спаѓа и целата опрема од процесот на производс-
тво до мерното место на излез од топлана. 

За исполнување на својата функција Регулираниот 
производител на топлинска енергија треба да обезбеди 
сите негови производни единици да бидат во состојба 
да одговорат на барањето на потребите за производс-
тво на топлинска енергија според договорот со Снабду-
вачот. 

Регулираниот производител и Нерегулираниот про-
изводител на топлинска енергија се одговорни за ква-
литетно одржување на своите производни единици и 
треба однапред да ги известат Дистрибутерот и Снаб-
дувачот за: 

- евентуалните намалувања или прекини на испора-
ката на топлинската енергија, како и за причините на 
прекинот на производство на топлинска енергија пре-
дизвикани од предвидени и редовни зафати на произ-
водните единици, како и очекуваното време на траење-
то на прекинот, на начин и услови определени со ли-
ценцата за производство; 

- непредвидените прекини на испорака на топлин-
ска енергија, како и за причините на прекинот на про-
изводството на топлинска енергија, предизвикани од 
непредвидени зафати на производните единици, како и 
очекуваното време на траењето на прекинот  на начин 
и услови определени со лиценцата за производство.  

 
Член 7 

Определување на место на разграничување меѓу  
корисниците на Дистрибутивната мрежа 

 
1. Граница меѓу Регулираниот производител на топ-

линска енергија и Дистрибутерот е мерниот уред (мер-
но место) поставен на излез од топланата, односно влез 
во Дистрибутивната мрежа, со кој се мери количината 
на топлинска енергија предадена од Регулираниот про-
изводител на топлинска енергија, односно превземена 
од Дистрибутерот; 

2. Граница меѓу Нерегулираниот производител на 
топлинска енергија и Дистрибутерот е мерниот уред 
(мерно место) поставен на влез во Дистрибутивната 
мрежа, со кој се мери количината на топлинска енерги-
ја предадена од Нерегулираниот производител на топ-
линска енергија, односно превземена од Дистрибуте-
рот; 

3. Границата меѓу Дистрибутерот и Снабдувачот со 
топлинска енергија е мерното место, односно мерниот 
уред на влез во топлинската станица со кој се мери ис-
порачаната топлинска енергија на влез во објектот. 

Со посебни протоколи за постапување во определе-
ни случаи на местото на разграничување ќе се уреди 
начинот на постапување на субјектите од двете страни 
на местото на разграничување. 

 
Член 8 

Основни елементи на Договорите 
 
Основни елементи на договорите кои меѓусебно ги 

склучуваат Регулираниот производител, Нерегулира-
ниот производител, Дистрибутерот и Снабдувачот се: 

- Предмет на договорот, 
- Определување на количини, рокови на испорака и 

цена, 
- Начин на фактурирање, плаќање и обезбедување 

на гаранции за плаќање, 

- Дефинирање на мерењето и пресметка на топлин-
ската енергија, 

- Обврски на продавачот (температура на топлино-
носителот на влез во Дистрибутивна мрежа од __°C  до 
__°C, минимален притисок на топлиноносителот 
___bar на влез во Дистрибутивната мрежа и проточни 
количини на топлиноносителот од __m3/h до __m3/h) и 

- Обврски на купувачот (температура на топлино-
носителот на поврат vo Дистрибутивна мрежа  од __°C  
до  __°C, минимален притисок на топлиноносителот 
___bar на поврат во Дистрибутивната мрежа). 

  
ГЛАВА 3 

 
ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

 
Член 9 

Обврски на Дистрибутерот при планирани прекини 
 
Дистрибутерот може привремено да ја прекине ис-

пораката на енергија од Системот при вршење на пла-
нирани прегледи, испитувања и контролни мерења на 
објектите, уредите и инсталациите. 

Привремениот прекин од ставот 1 на овој член Ди-
стрибутерот може да го врши во време кога најмалку 
им нанесува штета на корисниците, во согласност со 
програмата за одржување на објектите, уредите и по-
стројките и годишниот енергетски биланс. 

За денот и часот на привремениот прекин Дистри-
бутерот е должен најмалку седум дена пред прекинот 
писмено да ги извести Снабдувачот, корисниците и 
Министерството за економија.  

За привремениот прекин од ставот 1 на овој член 
Дистрибутерот е должен категоријата домаќинства и 
други помали корисници на енергија да ги извести пре-
ку средствата за јавно информирање, најмалку три дена 
пред прекинот. 

 
Член 10 

Обврски на Дистрибутерот при непланирани  
прекини 

 
Во случај на непланирани прекини при дистрибуци-

јата на топлинската енергија, Дистрибутерот е должен 
да преземе мерки за отстранување на причините за на-
станатиот прекин во најкус можен рок и веднаш преку 
средствата за јавно информирање и преку својата веб-
страна да ги извести корисниците на кои им била пре-
кината испораката на топлинска енергија, за причините 
на непланираниот прекин, како и за очекуваното време 
на траење на прекинот.  

 
ВТОР ДЕЛ - ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

 
ГЛАВА 4 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 11 

Правила за планирање 
 
При планирањето на одржувањето и развојот на си-

стемот за дистрибуција  на топлинска енергија се при-
менуваат критериумите за проектирање и постапките 
определени со овие Мрежни правила имајќи ги пред-
вид барањата и потребите на сите корисници на систе-
мот за дистрибуција. 

Планирањето на развојот на системот за дистрибу-
ција, Дистрибутерот го усогласува со Програмата за 
развој на енергетиката на Градот Скопје.   
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Идејните проекти за развој, односно за проширува-
ње на системот за дистрибуција кои се однесуваат за 
период од најмалку три години, Дистрибутерот е дол-
жен да ги објави во Службениот гласник на Градот 
Скопје  и на својата веб страна.  

Дистрибутерот системот за дистрибуција го плани-
ра, проектира и гради согласно деталниот урбанистич-
ки план. 

 
Член 12 

Принцип за планирање 
 
Планирањето на одржувањето и развојот на Ди-

стрибутивната мрежа, треба да се засновува на два бит-
ни функционални аспекти, и тоа: 

Адекватност како способност на Дистрибутивната 
мрежа да ја превземе и испорача потребната топлинска 
енергија до Потрошувачите во дефинираното време за 
испорака, земајќи ги во предвид и разумно очекуваните 
непланирани испади на елементите на Дистрибутивна-
та мрежа. 

При планирањето, адекватноста на Дистрибутивна-
та мрежа се постигнува со димензионирање на елемен-
тите на мрежата во согласност со прифатениот крите-
риум за исполнување на  минималните барања на Ди-
стрибутивната мрежа во однос на испадот на било кој 
елемент од Дистрибутивната мрежа при што не смее да 
се загрози безбедноста на работењето на Дистрибутив-
ната мрежа заради постигнување на номиналните вред-
ности на притисокот или температурата во рамките на 
толерантното поле, односно граничните вредности, ка-
ко и резервни варијанти на снабдување со топлинска 
енергија во случај на изолирање на дел од Дистрибу-
тивната мрежа за задоволување на потребите на корис-
ниците.  

Сигурност е способност на Дистрибутивната мрежа 
да ги надмине ненадејните пореметувања и непредви-
дени испади на елементите. 

При анализа на системот за дистрибуција треба да 
се дефинираат случајните пореметувања и расположи-
вите корективни мерки за соодветните пореметувања, 
односно:  

1. Расположива разлика на притисок на прик-
лучното место на Потрошувачот, при што мрежата 
треба да се димензионира така да на секое место на 
приклучок на влез на објектот биде задоволена мини-
малната граница за разликата на влезниот и излезниот 
притисок, која обезбедува неопходен протек на топли-
ноносител за испорака на потребната количина на топ-
линска енергија во сите услови на испорака и постиг-
нување на гарантираната температура во просториите 
кои се греат. Минималната разлика на влезниот и из-
лезниот притисок на местото на приклучување не може 
да биде помала од ∆p  = 0,5 bar. 

2. Протекот на приклучокот (во топлинската ста-
ница) треба да биде доволен да обезбеди гарантиран 
протек за најнеповолниот Потрошувач во најнеповол-
ните услови на работа. 

3. Протекот низ Дистрибутивната мрежа треба да 
обезбеди гарантирани протеци на најнеповолните 
приклучни места во најнеповолните услови на работа. 

4. Вредностите на притисокот на топлиноносите-
лот на местото на приклучокот да бидат над долните 
гранични вредности на притисокот потребни да обезбе-
дат полнење на инсталацијата на корисникот со топли-
ноносител, а во спротивно приклучувањето на Потро-
шувачот да биде со индиректен систем или други тех-
нички решенија. 

5. Мрежата се смета за стабилна кога после изд-
војување на одредена делница, останатиот дел од си-
стемот за дистрибуција може да работи нормално и 
преку истиот може да се врши ненарушена (редовна) 
испорака на топлинска енергија на корисниците. 

Член 13 
Технички податоци за системот 

 
- Номинален притисок    16 bar 
- Најмала притисна разлик  0,5 bar 
- Номинална температура на топлиноноси-

телот 120 °С 
- Температура на топлиноносителот на из-

лез на топланата при температура на над-
ворешниот воздух   15 °С 110 °С 

- Температура на топлиноносителот на из-
лез на топланата при температура на над-
ворешниот воздух   + 4 °С  75 °С 
 

Член 14 
Податоци за планирање 

 
1. Доверливост на системот за дистрибуција на 

топлинска енергија, се оценува со анализа на енергет-
скиот систем за топлинска енергија за греење со симула-
ции на Дистрибутивната мрежа за задоволување на пред-
видените потреби на Потрошувачите, како и утврдување 
на потребата од подобрување и зајакнување на Дистрибу-
тивната мрежа. Податоците кои се неопходни за оценува-
ње на доверливоста на Дистрибутивната мрежа ги утврду-
ва Дистрибутерот и истите треба да се доставуваат од 
страна на Регулираниот производител на топлинска енер-
гија 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  однесуваат 
на предвидените развојни планови на кориснициите на 
системот за дистрибуција.   

Корисниците на системот за дистрибуција, се долж-
ни да му достават на Дистрибутерот податоци за нив-
ните постројки за производство и потрошувачка на 
топлинска енергија, за да му овозможат на Дистрибуте-
рот да направи соодветни студии, неопходни за изго-
твување на развојни планови на системот за дистрибу-
ција на топлинска енергија. 

Дистрибутерот треба предвремено да побара прели-
минарни податоци за планирање од Регулираните про-
изводители на топлинска енергија и Снабдувачите на 
системот за дистрибуција на топлинска енергија, зара-
ди вршење на дополнителни студии за проширување 
на системот за дистрибуција.  

3. Официјални податоци за планирање 
Со приклучувањето на корисникот на системот за 

дистрибуција, податоците од договорот за приклучува-
ње и користење на системот за дистрибуција како и 
нивните измени, податоците кои се однесуваат на раз-
војните планови на корисникот како и податоците кои 
се барани од Дистрибутерот во согласност со правила-
та за планирање, стануваат официјелни податоци за 
планирање и истите ја дефинираат основата за плани-
рање на системот за дистрибуција. 

 
ГЛАВА 5 

 
ОЦЕНКА НА ДОВЕРЛИВОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 15 

Правила за одржување на доверливост  
на Дистрибутивната мрежа 

 
Остварувањето на законски утврдената надлежност 

за одржување и развој на Дистрибутивната мрежа, како 
и извршувањето на обврските за обезбедување на јавна 
услуга кои што се однесуваат на сигурно, навремено и 
квалитетно снабдување со топлинска енергија за грее-
ње, Дистрибутерот го уредува со Правила за одржува-
ње на доверливост на Дистрибутивната мрежа.  
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Правилата за одржување на доверливоста на Ди-
стрибутивната мрежа треба да биде заснован на: 

- прогнозираните потреби за топлинска енергија за 
греење; 

- оценка на адекватноста на производните капаци-
тети и 

- оценка на адекватноста на Дистрибутивната мре-
жа. 

Правилата за одржување на доверливоста на Ди-
стрибутивната мрежа, треба да ги содржат мерките со 
кои треба да се обезбеди задоволување на идната по-
трошувачка. 

 
ГЛАВА 6 

 
ОДБРАНБЕН ПЛАН 

 
Член 16 

Општа одредба 
 
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, треба да се 
превземат превентивни мерки и корективни дејствија, 
предвидени во Одбранбениот план кој што е должен да 
го изготви Дистрибутерот. 

Заради спроведување на превентивните мерки, Ди-
стрибутерот е должен да врши и периодични проверки 
на системот за дистрибуција на топлинска енергија со 
испитен притисок, за откривање на потенцијално сла-
бите места на системот.  

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. 

Корективните дејствија се состојат во изолирање на 
делот од Дистрибутивната мрежа каде што се појавил 
дефекот, за да се избегне понатамошно ширење на пос-
ледиците од дефектот и да се одржи поголемиот дел од 
Дистрибутивната мрежа во нормални услови. 

Одбранбениот план треба да содржи : 
- мерки за заштита при зголемени губитоци на топ-

линоносителот; 
- мерки за заштита од дерегулација на Дистрибу-

тивната мрежа.  
 

Член 17 
Мерки за заштита при губитоци  

на топлиноносителот 
 
Во Одбранбениот план треба да се предвидат мерки 

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

тоци на топлиноносителот на работењето на постројки-
те на Регулираниот производител на топлинска енерги-
ја кои што може да доведат до испад на топланите,  и 

- промените на параметрите за квалитетот на топ-
линската енергија на местото на испорака, настанати 
поради зголемување на губитоци на топлиноносителот.  

 
Член 18 

Мерки за заштита од дерегулација на функциони-
рањето на  Дистрибутивната мрежа 

 
За одржување на потребниот протек на топлиноно-

сителот во Дистрибутивната мрежа, неопходно е ме-
стата на приклучок на корисниците да бидат обезбеде-
ни со соодветни регулатори (ограничувачи) на проте-
кот на топлиноносителот и друга опрема која е во 
функција на одржување на протекот кај корисниците.  

Во случај на дерегулација на функционирањето на 
Дистрибутивната мрежа, односно промена на параме-
трите на топлиноносителот 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 ко-
рисниците, Дистрибутерот е должен: 

- да изврши контрола на местата за можната појава 
и да ги утврди причините за настанатата дерегулација 
на функционирањето на Дистрибутивната мрежа, и  

- да превземе мерки за елиминирање на утврдените 
причини за појавата на дерегулација на функционира-
њето на Дистрибутивната мрежа.  

 
ТРЕТ ДЕЛ - ПРАВИЛА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ  

И ИСКЛУЧУВАЊЕ 
 

ГЛАВА 7 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 19 
Општа одредба 

 
Дистрибутерот е должен да ја надградува и развива 

Дистрибутивната мрежа, за да овозможи приклучување 
на нови корисници, како и измена на постојните прик-
лучоци, на начин со кој ќе обезбеди сигурно и економ-
ски оправдано работење на Дистрибутивната мрежа.  

Сите постројки за производство и потрошувачка на  
топлинската енергија, треба да бидат приклучени на Ди-
стрибутивната мрежа во согласност со важечките тех-
нички стандарди и овие Мрежни правила, со цел да се 
избегне нарушување на доверливоста на целиот систем. 

 
Член 20 

Цел на правилата за приклучување 
 
Целта на правилата за приклучување утврдени со 

овие Мрежни правила е да се утврдат: 
- техничките, проектните и оперативните критериу-

ми кои мора да бидат исполнети од страна на секој ба-
рател за приклучување на Дистрибутивната мрежа, и 

- техничките, проектните и оперативните критериуми 
кои Дистрибутерот мора да ги исполни, а кои се однесу-
ваат на делот на Дистрибутивна мрежа на местото каде 
што се бара да се изврши приклучувањето на корисникот.  

Техничките услови за приклучување утврдени со 
овие Мрежни правила се применуваат и за постојните 
инсталации приклучени на Дистрибутивна мрежа, во 
случаи кога не се исполнети критериумите од став 1 на 
овој член, за која цел Дистрибутерот и корисникот ги 
договараат условите  и  рокот во кој тие треба да бидат 
исполнети. 

Нерегулираниот производител на топлинска енер-
гија со приклучувањето кон Дистрибутивната мрежа не 
треба да предизвика зголемување на трошоците за ди-
стрибуција на топлинска енергија и не треба да предиз-
вика пореметување на хидрауличните и температурни-
те параметри на Дистрибутивната мрежа. 

 
ГЛАВА 8 

 
ПОСТАПКА ЗА ПРИСТАП И ПРИКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ 
 

Член 21 
Должности и обврски на Дистрибутерот  

и  Корисникот 
 
Дистрибутерот е должен да овозможи пристап и 

приклучување на сите Корисници на Дистрибутивната 
мрежа, освен во случаи кога Дистрибутерот ќе оцени 
дека не постојат оперативни и технички услови за да се 
изврши приклучувањето.  
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Во случаи кога не постојат оперативни и технички 
услови за да се изврши приклучувањето, Дистрибуте-
рот е должен со решение да го одбие Барањето за при-
стап и приклучување и да даде аргументирано образло-
жение за одбивањето. 

 
Член 22 

Дистрибутерот е должен во секој момент да распо-
лага со податоци за оптовареноста на системот за ди-
стрибуција и  истите ќе ги објавува на својата веб-стра-
ница, со цел да бидат достапни за потрошувачите и 
производителите кои сакаат да бидат приклучени на  
Дистрибутивната мрежа.  

Податоците за оптовареност на системот за дистри-
буција, Дистрибутерот ги определува врз база на тем-
пературите, притисоците и протоците во системот за 
дистрибуција, инсталираната моќност на приклучените 
капацитети за производство на топлинска енергија, од 
податоците за склучени договори за снабдување, како 
и од податоците за инсталираната и ангажираната моќ-
ност од издадените согласности за приклучување на 
системот за дистрибуција. 

 
Член 23 

Дистрибутерот е должен согласно потребите од 
топлинска енергија за греење на одредено подрачје, де-
финирано во ГУП (Генерален урбанистички план) и 
ДУП (Детален урбанистички план) на градот Скопје, 
односно општините, по барање на истите да изготви 
идеен проект за проширување на системот за дистри-
буција на топлинска енергија на одредено  подрачје, 
кој треба да биде основ за издавање на согласност за 
пристап и приклучување.  

 
Член 24 

Барање на Претходна согласност за пристап 
 
Потенцијалниот корисник на системот за дистрибу-

ција на топлинска енергија е должен до Дистрибутерот 
да поднесе Барање за обезбедување на Претходна сог-
ласност за пристап на системот за дистрибуција, кон 
кое треба да приложи Идеен проект за термотехнички 
податоци за објектот за производство, односно потро-
шувачка на топлинска енергија за греење. 

Дистрибутерот е должен во рок од 15 дена да го 
разгледа Барањето и издаде Решение за Претходна сог-
ласност за пристап на системот за дистрибуција. 

Во случај на позитивно Решение за Претходна сог-
ласност за пристап, Решението покрај основните пода-
тоци за потенцијалниот корисник, треба да содржи: 

- краен рок за поднесување на Барање за издавање 
на Решение за приклучок од страна на корисникот на 
дистрибутивниот систем, кој во зависност од сложено-
ста на објектот не може да биде подолг од 2 години, од 
датумот на издавање на Решението за Претходна сог-
ласност за пристап; 

- максимално одобрената количина на топлинска 
енергија што ќе се предава или презема на/од системот 
за дистрибуција на топлинска енергија; 

- основни технички податоци за приклучување. 
Во случај на негативно Решение за Претходна сог-

ласност за пристап на системот за дистрибуција, Ди-
стрибутерот е должен да ги образложи причините по-
ради кои Решението е негативно. 

 
Член 25 

Барање решение за приклучок 
 
Барателот, кој согласно членот 24 има обезбедено 

Решение за претходна согласност за пристап на систе-
мот за дистрибуција, е должен во рокот определен во Ре-
шението за претходна согласност за пристап на системот 
за дистрибуција, до Дистрибутерот да поднесе Барање за 
добивање на Решение за приклучок на објектот. 

Барањето од став 1 од овој член, покрај општите 
податоци за Барателот,  треба да ги содржи сите тех-
нички податоци за објектот неопходно потребни за де-
финирање на приклучокот: 

- одобрение за градба на објектот; 
- ситуација на објектот 1:1000 со вцртана локација 

на топлинската подстаница; 
- време на почеток на користење на топлинската 

енергија  и 
- режим и намена на користење на топлинската 

енергија. 
Покрај наведените податоци Потрошувачите до Ди-

стрибутерот треба да достават и еден примерок од ос-
новниот проект за термотехника (согласно Законот за 
градење) за внатрешната инсталацијата на објектот, кој 
особено треба да содржи: 

- рекапитуалација на проектирани топлински потре-
би по групи на потрошувачи (W); 

- рекапитулација на грејни површини, односно за-
фатнините на просториите кои се греат (m2, m3); 

- технички, општи и сигурносни услови за изведба 
на инсталацијата во кои се назначени прописите за ис-
питување на инсталацијата и упатство за регулација; 

- пресметка на трансмисионите и вентилационите 
загуби на објектот со спецификација на употребените 
коефициенти за пренос на топлина; 

- хидраулична пресметка на цевната мрежа и режим 
на регулација; 

- графички и аналитички приказ на падовите на 
притисок на водовите и уредот во топлинската стани-
ца; 

- шема на поврзување со означување на опремата; 
- потребен број на изведбени  цртежи; 
- потребни упатства за монтажа и експлоатација. 
 

Член 26 
Решение за приклучок 

 
Дистрибутерот е должен во рок од 15 дена да го 

разгледа Барањето од членот 25 на овие Мрежни пра-
вила и да издаде Решение за приклучок на системот за 
дистрибуција. 

Решението за приклучок  на системот за дистрибу-
ција на топлинска енергија за греење, покрај основните 
податоци за корисникот, особено треба да содржи: 

- техничко решение на приклучокот; 
- податок за инсталирана моќност на објектот во 

kW;  
- затоплуван простор во m2 и  m3; 
- начин на превземање на топлинската енергија (ди-

ректен, индиректен); 
- место на превземање и место на мерење на топ-

линска енергија; 
- услови за користење на системот за дистрибуција; 
- услови под кои приклучната шахта е достапна за 

Дистрибутерот и 
- проценета вредност на трошоците за приклучок. 
 

Член 27 
Изведба на приклучок 

 
Врз основа на добиеното Решение  за приклучок, 

Корисникот пристапува кон проектирање и изведба на 
приклучокот, при што Дистрибутерот учествува во си-
те фази на изведбата на приклучокот и тоа:  

- како надзор во фазата на изготвување на проектот 
за приклучок; 

- како надзор во фазата на изградба на приклучокот 
и 

- врши или учествува во техничкиот прием на прик-
лучокот. 

Изведбата на приклучокот во сите фази е на трошок 
на Корисникот.   
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Приклучокот по правило се врши преку приклучна 
шахта со затварачка арматура, исклучиво по одобрение 
и надзор на Дистрибутерот. 

По исклучок новиот приклучок може да се изведува 
и на постоечки приклучок, при што корисникот на по-
стоечкиот приклучок и имот е должен да дозволи прик-
лучување на новиот корисник по претходно решавање 
на имотно-правните односи.  

Приклучната шахта на секој приклучен објект мора 
да биде достапна во секое време на Дистрибутерот. 

Новиот корисник кој се приклучува преку постоеч-
ки приклучок на претходно приклучен објект, должен е 
да учествува сразмерно на трошоците во заедничката  
делница врз основа на ангжирањето на капацитетот на 
топлинската станица (W). 

Трошоците што ќе настанат со изведбата на прик-
лучокот од став 6 на овој член, се на товар новиот ко-
рисник, вклучувајќи ги и трошоците за доведување во 
првобитна положба на имотот на  сопственикот на по-
стоечкиот приклучок. 

 
Член 28 

Барање за приклучување и пристап 
 
Корисникот е должен по завршување на изведба на 

приклучокот согласно издаденото Решение за приклу-
чок, до Дистрибутерот да поднесе барање за приклучу-
вање. 

Дистрибутерот е должен во рок од 7 дена од денот 
на приемот на барањето за приклучување да даде пис-
мена согласност за терминот за реализација на приклу-
чувањето.  

Кога Дистрибутерот издал писмена согласност за 
приклучување, заедно со Корисникот согласно издаде-
ната писмена согласност, приклучувањето треба да го 
извршат во точно  закажаниот термин. 

Терминиот за реализација на приклучувањето е вон 
грејна сезона. Во рок од 15 дена од денот на издавање-
то на писмената согласност, Дистрибутерот е должен 
на корисникот да му овозможи приклучување. Терми-
ниот за реализација на приклучувањето може да се да-
де и во грејна сезона доколку не се предизвика нарушу-
вање на технолошкиот процес на работењето на ди-
стрибутивниот систем. 

Трошокот за приклучување е на товар на корисни-
кот. 

Потрошувачот по извршеното приклучување, може 
да склучи договор за снабдување со топлинска енерги-
ја со Снабдувачот. 

 
Член 29 

Пробна работа за ново приклучен Потрошувач 
на Дистрибутивната мрежа 

 
Дистрибутерот е должен по налог од Снабдувачот 

да го приклучи објектот на Потрошувачот на Дистри-
бутивната мрежа во пробна работа во грејниот период, 
од 15 ноември во тековната календарска година до 15 
февруари во наредната календарска година, при што 
Потрошувачот  е должен до Снабдувачот дa ја достави 
следната документација: 

- записник за извршен технички прием на приклу-
чокот, топлинската потстаница, потпишан од страна на 
Дистрибутерот;  

- записник за извршено испитување под притисок 
со вода на постројките и инсталациите на Потрошува-
чот, потпишан од страна на изведувачот и надзорот од 
страна на инвеститорот; и 

- записник за извршен технички прием и добиено 
одобрение за употреба на објектот. 

По барање на Снабдувачот, Дистрибутерот во прет-
ходно определен рок го става во пробна работа обје-
ктот кој се приклучува на Дистрибутивната мрежа. 

Пробната работа трае од 15 до 30 дена и се наплаќа 
согласно Тарифниот систем за топлинска енергија за 
греење. 

По завршување на пробната работа Снабдувачот 
изготвува Изјава за термоенергетски прием на топлин-
ските постројки на грејната инсталација на Потрошува-
чот и истата се доставува до Инвеститорот, Дистрибу-
терот и Потрошувачите. 

Доколку со Изјавата се одобрува термоенергетски 
прием на објектот, Снабдувачот со Потрошувачот 
склучува договор за испорака на топлинска енергија за 
греење, а Дистрибутерот е должен да отпочне со редов-
на испорака на топлинска енергија за греење, од дату-
мот определен во Договорот. 

Доколку со Изјавата не се одобрува термоенергет-
ски прием, Снабдувачот во Изјавата е должен да ги на-
веде причините. 

 
Член 30 

По исполнувањето на условите дефинирани во чле-
нот 29 од овие Мрежни правила, Потрошувачот стек-
нува право на пристап до Дистрибутивната мрежа, од-
носно право за превземање на топлинска енергија за 
греење од системот за дистрибуција на топлинска енер-
гија. 

Меѓусебните обврски и права сврзани со превзема-
њето или предавањето на топлинска енергија за грее-
ње, се уредуваат со договор помеѓу корисниците на си-
стемот за дистрибуција на топлинска енергија за грее-
ње. 

 
Член 31 

Барање за пристап на постоен приклучен корисник 
кој одреден временски период не ја користел Ди-

стрибутивната мрежа  
 
Барање согласност за пристап до системот за ди-

стрибуција на топлинска енергија, е должен до Снабду-
вачот да поднесе и постојниот Потрошувач, кој што е 
веќе приклучен на системот за дистрибуција на топ-
линска енергија и кој што нема превземано топлинска 
енергија во период подолг од 1 година. 

 
Член 32 

Барање согласност за изменување на постоен  
приклучок 

 
Постојниот корисник-Потрошувач на топлинска 

енергија, е должен до Дистрибутерот да поднесе Бара-
ње согласност за изменување на постоен  приклучок, 
во случаи ако: 

- ја зголемува приклучната инсталирана моќност 
над 20% во однос на претходно одобрената; 

- го менува постојниот приклучок; 
- врши промени на мерната опрема; 
- врши одделување на едно мерно место на поголем 

број мерни места на иста локација. 
 

Член 33 
По Барањето од членот 32 на овие Мрежни прави-

ла, Дистрибутерот е должен да донесе Решение во рок 
од 15 дена. 

Решението од ставот 1 на овој член, зависно од ви-
дот на измената на приклучокот, треба да ги содржи 
сите технички услови кои треба да бидат исполнети од 
Барателот, за да приклучокот по извршената интервен-
ција биде ставен повторно во функција. 
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ГЛАВА 9 
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ  
И ТЕХНИЧКИ БАРАЊА 

 
Член 34 

Општа одредба 
 
Објектите на корисниците приклучени на системот 

за дистрибуција треба да ги задоволат техничките бара-
ња во однос на техничкото решение за приклучок, топ-
линска станица, уредите за мерење и комуникациските 
системи определени со овие Мрежни правила и Посеб-
ните техничките услови за проектирање и приклучува-
ње на системот за дистрибуција на топлинска енергија. 

Посебните техничките услови за проектирање и 
приклучување на Дистрибутивната мрежа, се транспа-
рентни и објавени на веб-страната на Дистрибутерот. 

 
ГЛАВА 10 

 
ПРАВИЛА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ 

 
Член 35 

Корисникот кој што презема топлинска енергија за 
греење од дистрибутивната мрежа, а кој што сака да 
биде исклучен од дистрибутивната мрежа поднесува 
писмено барање до Снабувачот за исклучување и за 
прекин на договорот за снабдување со топлинска енер-
гија за греење.  

Доколку Снабдувачот утврди дека Корисникот ги 
исполнил сите достасани обврски за преземената топ-
линска енергија согласно договорот за снабдување, ба-
рањето за исклучување ќе го достави до Дистрибутерот. 

Дистрибутерот е должен да ги обезбеди потребните 
технички услови за извршување на исклучувањето и да 
го извести Снабдувачот за денот и часот кога може да 
се изврши исклучувањето.  

Во случај кога исклучувањето го бара потрошувач 
кој е во колективен објект, барањето за исклучување го 
доставува до Снабдувачот. Откако Снабдувачот ќе ут-
врди дека се исполнети сите достасани обврски за пре-
земената топлинска енергија согласно договорот за 
снабдување и по овозможување на технички услови за 
извршување на исклучувањето од страна на дистрибу-
терот, ќе го извести Потрошувачот за денот и часот ко-
га може да се изврши исклучувањето. 

Исклучувањето од став 4  на овој член, потрошува-
чот може да побара да го изврши Снабдувачот. 

Контролата на извршеното исклучување во сите 
случаи, е обврска на Снабдувачот. За извршеното иск-
лучување се составува Записник кој се потпишува од 
страна на Снабдувачот и лицето кое што барало исклу-
чување. 

Лицето кое бара исклучување ги поднесува сите 
трошоци поврзани со исклучувањето. 

 
Член 36 

Присилно исклучување 
 
Барање и реализација за присилно исклучување на 

корисници од системот може да спроведе Снабдувачот 
или Дистрибутерот во следниве случаеви: 

- Снабдувачот, во случај кога корисникот кој што е 
потрошувач не ги исполнува условите од договорот за 
снабдување со топлинска енергија, а по известување и 
обезбедување на услови за реализација од страна на 
Дистрибутерот, и 

- Дистрибутерот, во случај кога корисникот предиз-
викува дерегулација на системот, ја загрозува безбед-
носта на извршителите и функционалноста на системот 
од техничка неисправност на грејната  инсталација, за 
што писмено ќе ги извести корисникот и снабдувачот. 

Член 37 
Место и начин на исклучување 

 
Местото на исклучување кај корисниците е местото 

каде се врши примопредавање на топлинската енерги-
ја, при што се применува начин на исклучување кој 
што не предизвикува физичко оштетување на дел од 
системот, а се оневозможува повторно приклучување 
без најава кај Дистрибутерот. 

Место на исклучување кај Потрошувачите  се прик-
лучоците на грејните тела или приклучокот на инстала-
цијата која ги поврзува грејните тела на Потрошувачот. 

 
ГЛАВА 11 

 
ЗАШТИТА НА СИСТЕМОТ 

 
Член 38 

Општа одредба 
 
Со цел да се обезбеди заштита на Дистрибутивната 

мрежа, проектирањето и изведбата на Дистрибутивната 
мрежа треба да се врши на начин кој ќе овозможи иск-
лучување 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. 

Заштитата на Дистрибутивната мрежа по правило 
се постигнува преку вградување на затварачка армату-
ра заради изолирање, заштита од ангажирање на протек 
над дозволениот заради спречување на хидраулична 
дерегулација на Дистрибутивната мрежа и продор на 
хемиски нетретирана вода од инсталацијата на објектот 
во Дистрибутивната мрежа и друго. 

 
Член 39 

Права и обврски на Дистрибутерот 
  
Дистрибутерот со свои интерни акти уредува пра-

вила и стратегии за превземање на мерки и постапки за 
безбедно функционирање на Дистрибутивната мрежа, 
како и за ефикасно отстранување на разни можни обли-
ци на дефекти и пореметувања во Дистрибутивната 
мрежа.  
 

Член 40 
Права и обврски на корисникот на приклучокот 

 
Заради обезбедување на доверливост и работење на 

Дистрибутивната мрежа, корисниците на Дистрибутив-
ната мрежа се должни да вградат регулациона и за-
штитна опрема согласно Решението за приклучок од 
член 27 од овие Мрежни правила. 

 
ГЛАВА 12 

 
МЕРЕЊЕ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 41 

Обврска за приклучување преку мерни уреди 
 
Секоја производна единица на топлинска енергија 

за греење, односно топлана, мора да има вградено ме-
рен уред на секое место на предавање на топлинската 
енергија во системот за дистрибуција. 

Секој објект кој користи топлинска енергија за гре-
ење мора да има вградено мерен уред за мерење на 
превземената количина на топлинска енергија за грее-
ње, на местото на разграничување со Дистрибутивната 
мрежа.  
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Член 42 
Мерни уреди 

 
Мерните уреди ги набавуваат корисниците на Ди-

стрибутивната мрежа. За првата верификација на мери-
лата должен е да се грижи сопственикот на мерилото. 

Потребниот простор и комплетната инсталација за 
мерните уреди ја обезбедува корисникот. 

Производителот на топлинска енергија ги одржува 
и е одговорен за периодична и вонредна верификација 
на мерните уреди на местото на предавање на топлин-
ската енергија во Дистрибутивната мрежа. 

Дистрибутерот ги одржува и е одговорен за перио-
дична и вонредна верификација на мерниот уред на 
приклучното место на колективните  и индивидуалните 
објекти кои користат топлинска енергија за греење. 

Снабдувачот ги одржува и е одговорен за перио-
дична и вонредна верификација на мерните уреди (рас-
пределители) во внатрешната инсталација на колектив-
ните објекти.  

Мерната опрема се испитува согласно МКС ЕН 
17025.  

Контрола и замена на мерниот уред во топлинската 
станица ја врши на свој трошок Дистрибутерот. Ди-
стрибутерот е должен да го извести Снабдувачот за се-
која контрола и замена на мерниот уред.  

Контрола на мерниот уред во топлинската станица 
може да се изврши по барање на Снабдувачот или По-
трошувачот преку Снабдувачот. Ако со контролата се 
утврди дека мерниот уред не е исправен, трошокот за 
контролата е на товар на Дистрибутерот, во спротивно 
трошокот за контролата е на товар на лицето кое ја по-
барало контролата.  

При замена на мерниот уред, како последица на 
трајно оштетување,  кај индивидуални објекти, кај по-
трошувачите во колективни станбени објекти, вклучу-
вајќи ги и распределителите на потрошувачите на топ-
линска енергија за греење, трошоците ги подмирува 
сопственикот на мерниот уред на начин и постапка 
утврдени во меѓусебните договори.  

 
Член  43 

Стандарди на мерната опрема 
 
Мерните уреди треба да бидат со соодветна класа 

на точност и прописно пломбирани и баждарени на на-
чин и рок утврдени со Законот за метрологија и други 
прописи. 

Мерните уреди треба да: 
- бидат соодветно опремени за мерење на протек на 

топлиноносителот, температура на влезната и поврат-
ната линија на топлиноносителот, да имаат единица за 
пресметка на енергија и да бидат димензионирани спо-
ред потребите на соодветниот корисник; 

- одговараат на МКС ЕН 1434  стандарди; 
- имаат класа на точност согласно важечките про-

писи. 
Мерните уреди потребно е да можат да се проверу-

ваат  раздвоено или во склоп. 
 

Член  44 
Мерени големини на топлиноносителот 
на влез во Дистрибутивната мрежа 

 
Мерните уреди инсталирани на цевководите на из-

лез од секоја поединечна топлана, односно на влез на 
цевководите од Дистрибутивната мрежа, треба да ме-
рат и локално да ги покажуваат следниве технички го-
лемини: 

- измерена температура на топлиноносителот во по-
тис во оC; 

- измерена температура на топлиноносителот во по-
врат во оC, односно разлика помеѓу измерената темпера-
тура на топлиноносителот нa потис и на поврат во оC;  

- измерена топлинска енергија во kWh или MWh 
(GJ); 

- кумулативен протек нa волумен на топлиноноси-
телот во m3; 

- моментален протек на топлиноносителот во m3/h 
или l/s;  

- моментална моќност (kW, MW). 
Мерните уреди треба да бидат во состојба да рабо-

тат најмалку шест месеци без надворешен извор на 
енергија.  

 
Член  45 

Мерени големини на топлиноносителот во  
топлинските станици 

 
Мерните уреди, инсталирани во топлинските стани-

ци на влез во објектите кај Потрошувачите, треба да 
мерат и локално да ги покажуваат следниве технички 
големини: 

- измерена кумулативна топлинска енергија во kWh 
или MWh; 

- протекнат кумулативен  волумен на топлиноноси-
телот во м3; 

- температура на топлиноносителот на влез во топ-
линската станица кај Потрошувачот во оC; 

- температура на топлиноносителот на излез од топ-
линската станица кај Потрошувачот во оC; 

- моментален протек на топлиноносителот во м3/h 
или l/s.  

Мерните уреди треба да бидат во состојба да рабо-
тат најмалку шест месеци без надворешен извор на 
енергија.  

 
Член  46 

Табела за презентација на измерените големини 
 
Податоците од член 44 на овие Мрежни правила 

кои што се однесуваат на измерените големини на мер-
ниот уред, инсталиран на цевковод низ кој се внесува 
топлиноносителот во Дистрибутивната мрежа, Регули-
раниот производител на топлинска енергија ги мемори-
ра во компјутерска база на податоци во табела како 
што е прикажано, заради презентирање на податоци од 
претходен период на часовно, просечно дневно, про-
сечно месечно и просечно годишно ниво. 

 
Табела за презентација на измерени големини на 

мерен уред на цевковод во топлана  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно Табелата од став 1 на овој член, имајќи ги 

во предвид измерените големини на секој цевковод по-
единечно, а во рамките на производната единица (топ-
лана), Регулираниот производител на топлинска енер-
гија треба да ги презентира на часовно ниво, следните 
збирни просечни податоци: 
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Табела за презентација на збирните просечни  
податоци  на мерен уред во топлана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерењето на температурата на надворешниот воз-

дух треба да се врши со мерен уред верифициран сог-
ласно Законот за метрологија.  

Температурата на надворешниот воздух се реги-
стрира и се користи во примената на Температурниот 
режим за работа на топланата.  

Мерните уреди за мерење на температурата на над-
ворешниот воздух треба да бидат приспособени за да-
лечинско отчитување.  

 
Член  47 

Регистрираните измерени големини на ниво на це-
вковод, презентирани во Табелата од став 1 на член 46 
од овие Мрежни правила, Регулираниот производител 
на топлинска енергија е должен да ги достави до Ди-
стрибутерот, Снабдувачот и до Регулаторната комисија 
за енергетика во писмена и во електронска форма нај-
доцна до петтиот ден од тековниот месец за претходни-
от месец. 

Пресметаните просечни големини на ниво на топла-
на, презентирани во Табелата од став 2 на членот 46 од 
овие Мрежни правила, Регулираниот производител на 
топлинска енергија е должен да ги достави до Дистри-
бутерот, Снабдувачот и до Регулаторната комисија за 
енергетика во писмена и во електронска форма најдоц-
на до петтиот ден од тековниот месец за претходниот 
месец.  

 
Член  48 

Собирање на мерените податоци 
 
Корисниците на системот за дистрибуција треба да 

му овозможат на Дистрибутерот електронски да ги со-
бира меморираните податоци на местото на мерење, 
односно во нивните постројки. 

 
ЧЕТВРТ ДЕЛ - ОПЕРАТИВНИ ПРАВИЛА 

 
ГЛАВА 13 

 
КВАЛИТЕТ, РЕГУЛАЦИЈА И КОНТРОЛА  

НА КВАЛИТЕТ 
 

Член 49 
Квалитет, регулација и контрола на квалитетот на 

топлинската енергија 
 
За обезбедување на нормално снабдување на По-

трошувачите со топлинска енергија, Регулираниот про-
изводител на топлинска енергија треба да испорачува 
топлинска енергија според климатските услови и дефи-
нираните потреби на Потрошувачите, која Дистрибуте-
рот треба да ја дистрибуира до нив, со цел во пропиша-
ниот дневен период на греење во текот на грејната се-
зона, кај Потрошувачот да се обезбеди внатрешна соб-
на температура од 20+10С.  

Регулацијата на испорачаната топлинска енергија 
се врши согласно Температурен режим за работа на 
топлана во зависност од надворешната температура на 
воздухот, прикажан во следната табела:  

 
Температурен режим за работа на топлана во завис-

ност од температурата на надворешниот  
воздух 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулираниот производител е должен во своето ра-

ботење да го спроведува Температурниот режим за ра-
бота на топланите.  

Регулираниот производител на топлинска енергија 
е должен да ги почитува определените температури на 
топлиноносителот на излез од топланата дадени во та-
белата кои се минимални. Во спротивно ќе се смета де-
ка Регулираниот производител на топлинска енергија 
не ги исполнува минималните технички критериуми за 
излезната температура на топлиноносителот. 

Регулацијата на испорачаната топлинска енергија 
на Потрошувачите, Дистрибутерот по налог на Снабду-
вачот ја врши со регулација на температурата на топ-
линоносителот на влез во инсталацијата на Потрошува-
чите, согласно следната табела:  

 
Температурни режими на влез во грејната  
инсталација на Потрошувачот во зависност  
од температурата на надворешниот воздух 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tnad - температура на надворешниот воздухот 
td.iz. - температура на топлиноносителот  на излез 

од топлинската станица, односно на влез на грејната 
инсталација на потрошувачот  

td.p. - температура на топлиноносителот на излез од 
грејната инсталација на потрошувачот, односно на влез 
во топлинската станица. 
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Температурните режими во табелата означени со 
1.0 до 2.0 претставуваат нумерички дијаграми на грее-
ње, каде излезните температури од топлинската стани-
ца произлегуваат од електронските регулатори на грее-
ње во топлинската станица, а повратните температури 
се добиени пресметковно, за систем на греење 90/70°С, 
теоретски протек во инсталацијата на Потрошувачите 
и внатрешна температура 20 +1°С.  

Температурниот режим во топлинската станица за 
одреден објект го дефинира Снабдувачот врз база на 
измерените внатрешни температури во периодот на 
пробното греење и потоа дава налог на Дистрибутерот 
да го спроведе и е составен дел на Договорот помеѓу 
Снабдувачот и Дистрибутерот. Снабдувачот може да 
побара измена на првично  поставениот температурен 
режим. 

Наведените температури на топлиноносителот на 
излез од топлинската станица, односно на влез во греј-
ната инсталација на потрошувачот на објектот, Дистри-
бутерот е должен да ги почитува, во спротивно ќе се 
смета дека Дистрибутерот не ги исполнува минимални-
те технички критериуми.  

Снабдувачот е должен, температурниот режим за 
греење на Потрошувачот кој го применува за работа во 
грејната сезона да го постави на видно место во соод-
ветната топлинска станица. 

Дистрибутерот е должен на својата web-страна да 
го објави списокот на сите топлински станици (со пол-
на адреса) и со применуваните соодветни температур-
ни режими за греење. 

 
ГЛАВА 14 

 
РАБОТЕЊЕ ВО РЕГУЛАРНИ УСЛОВИ И ВО  

УСЛОВИ НА ПОРЕМЕТУВАЊЕ 
 

Член 50 
Работење во регуларни услови 

 
Регуларното работење на системот се остварува во 

услови кога: 
- сите Потрошувачи се снабдени со топлинска енер-

гија за греење со соодветен квалитет, согласно овие 
Мрежни правила; 

- сите гранични вредности се задоволени (чл.12 и 
чл.49). 

Во услови на регуларно работење треба да се одр-
жуваат сите гранични вредности, односно да се обезбе-
дат минимални гранични вредности на приклучокот на 
Потрошувачот, расположива разлика на притисок, ми-
нимален протек и минимална температура на топлино-
носителот. 

 
Член 51 

Работење во услови на пореметување 
 
Сите отстапувања од состојбата на регуларно рабо-

тење се сметаат за режими на работа во услови на по-
реметување. 

Работењето во услови на пореметување се каракте-
ризира со тоа што: 

- сите Потрошувачи се снабдувани со топлинска 
енергија, но со несоодветен квалитет, согласно овие 
Мрежни правила; 

- граничните вредности не се задоволени  и 
- сите Потрошувачи не се снабдувани со топлинска 

енергија. 
Дистрибутерот, како оператор на системот за ди-

стрибуција, има обврска да ги превземе сите потребни 
мерки утврдени со Одбрамбениот план, за спречување 
на ширењето на пореметувањето,  односно за воспоста-
вување на ефикасно снабдување на корисниците на си-
стемот за дистрибуција со топлинска енергија. 

Член 52 
Пресметка на количина на испорачана топлинска 
енергија од топлана во дистрибутивната мрежа во 

случај на неисправност на мерен уред 
 
Во случај на дефект на мерниот уред на вод х, прес-

метката нa топлинската енергија која е испорaчана пре-
ку тој мерен уред ќе се врши преку споредбена метода 
со било кој исправен уред на друг вод n и соодветните 
испорачани топлински енергии во претходен месец ко-
га двата мерни уреди биле исправни: 

 
 
  
 
 
каде: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Како споредбен исправен мерен уред на вод n може 

да се земе било кој исправен мерен уред на водовите од 
топланите кои се во функција. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 53 

Рок за приклучување преку мерни уреди 
 
Секој корисник на системот за дистрибуција, кој 

нема вградено мерен уред за мерење на предадена / 
превземена количина на топлинска енергија за греење 
во / од дистрибутивниот систем, е должен до 30 сеп-
тември 2009 година да вгради мерен уред за мерење на 
количината на топлинска енергија за греење, на секое 
место на прием од Дистрибутивната мрежа. 

 
Член 54 

Рок за изработка на интерни акти 
 
Дистрибутерот е должен до 31 декември 2009 годи-

на да го донесе Правилникот за доверливост на Ди-
стрибутивната мрежа и да го објави на веб-страната.  

  
Член 55 

Измени и дополнувања 
 
Измени и дополнувања на овие Мрежни правила се вр-

ши на ист начин и постапка како и за нивно донесување. 
 

Член  56 
Влегување во сила на Мрежните правила 

 
Со денот на влегување во сила на овие Мрежни пра-

вила  Топлификација АД нема да ги применува одредби-
те од членовите 2, 4, 5, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 26, 28 став 
1, 48 и 52 од Условите за снабдување со топлинска енер-
гија на подрачје на Град Скопје („Службен гласник на 
Град Скопје“ бр. 15/1998 и 9/2002). 

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

 
Бр. 02-1756/1                 Претседател 

20 март 2009 година        на Управен одбор, 
     Скопје    д-р Димитар Хаџи-Мишев, дипл.маш.инж. 
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

727. 
Врз основа на член 14 од Законот за државните на-

гради („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/06), Одборот за доделување на наградата „Гоце Дел-
чев“, на седницата одржана на 11.12.2008 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  
НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

 
I. ОПШТИ  ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на работата 
на Одборот, составот и работата на стручните комисии, 
постапката за доделување на наградата, роковите за 
распишување конкурс и поднесување иницијатива, на-
чинот на предавањето на наградата, обликот и содржи-
ната на дипломите и други прашања во врска со доде-
лувањето на наградата. 

 
Член 2 

Работата на Одборот е јавна. 
За остварување на јавноста во работата на Одборот 

и комисиите се грижи претседателот на Одборот, од-
носно претседателите на комисиите. 

Комисиите можат да одлучат одделни прашања да 
се претресуваат и без присуство на јавноста. 

 
Член 3 

Одборот обезбедува услови претставници на печа-
тот и другите средства за јавно информирање да се за-
познаат со предлозите, другите материјали и одлуките 
за доделување на наградата. 

 
Член 4 

За правилна примена на одредбите од овој правил-
ник се грижи претседателот на Одборот. 

 
II. РАБОТА  НА  ОДБОРОТ 

 
Член 5 

Одборот работи и  донесува одлуки на седници. 
Седниците на Одборот се одржуваат по потреба. 
Седниците на Одборот ги подготвува, свикува и со 

нив раководи претседателот на Одборот. 
Ако претседателот на Одборот е спречен, седници-

те ги подготвува и свикува најстариот член на Одбо-
рот, а со нив раководи член кого ќе го избере Одборот. 

Претседавачот, додека раководи со седницата, ги 
има сите права и должности на претседателот на Одбо-
рот. 

 
Член 6 

Претседателот е должен да свика седница по бара-
ње од најмалку пет членови на Одборот или по барање 
на една од комисиите. 

Со барањето за свикување седница на Одборот, се 
предлага и дневниот ред за седницата. 

 
Член 7 

Седниците на Одборот се свикуваат со писмена по-
кана со која се доставуваат и материјалите што се 
предлагаат во дневен ред. 

Поканата и материјалите за предложениот дневен 
ред им се доставуваат на членовите на Одборот најмал-
ку пет дена пред денот определен за одржување на сед-
ницата. 

Во итни случаи, рокот од претходниот став може да 
биде покус. 

Член 8 
Членот на Одборот кој е спречен да присуствува на 

седницата, го известува претседателот на Одборот нај-
малку еден ден пред одржувањето на седницата. 

 
Член 9 

Одборот работи на основа на утврден дневен ред. 
Дневниот ред го утврдува Одборот на почетокот на 

седницата. 
Секој член на Одборот може да предложи на дневен 

ред на седницата да се стават и други прашања од де-
локругот на Одборот. 

 
Член 10 

Одборот полноважно работи ако на седницата се 
присутни најмалку две третини од членовите на Одбо-
рот. 

 
Член 11 

Одборот донесува правилник, одлуки, решенија и 
заклучоци. 

Правилник за работа и одлука за доделување на На-
градата, Одборот донесува со мнозинство гласови “за” 
од вкупниот број членови на Одборот. 

Решенијата и заклучоците за процедурални праша-
ња се донесуваат со мнозинство гласови од присутните 
членови на Одборот. 

Заклучоците ги формулира претседателот, а ги 
утврдува Одборот.  

Актите што ги донесува Одборот ги потпишува 
претседателот. 

 
Член 12 

Одлуката за доделување на Наградата се донесува 
со тајно гласање, доколку Одборот не утврди гласање-
то да биде јавно. 

Ако одлуката за доделување на наградата се доне-
сува со тајно гласање, резултатите од гласањето ги 
утврдува комисија од три члена (претседател и два чле-
на) што ја определува Одборот од својот состав. 

Резултатите од тајното гласање ги објавува претсе-
дателот на комисијата од став 2 на овој  член.  

Одлуката за доделување на наградата се соопштува 
на јавноста најдоцна 3 дена пред денот на врачувањето 
на наградата. 

 
Член 13 

Одборот ги донесува одлуките врз основа на прет-
ходно изготвени писмени предлози од стручните коми-
сии. 

 
Член 14 

На седниците на Одборот се води записник. 
Записникот содржи: дата и место на одржување на 

седницата, имиња на присутните и отсутните членови 
на Одборот, констатација за кворумот, дневен ред, ре-
шенија и заклучоци. 

Претседателот и членовите на Одборот имаат право 
да бараат нивните изјави и предлози да се внесат во за-
писникот. 

Записникот го потпишува претседателот, а го усво-
јува Одборот на наредната седница.  

По заклучок на Одборот на седницата може да се 
водат и стенографски белешки. 

 
Член 15 

Одборот и комисиите можат да организираат кон-
султативни состаноци со претставници на заинтереси-
раните институции: Македонската акедамија на науки-
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те и уметностите, факултетите, научните установи, 
истражувачко-развојните единици во стопанството, на-
учни и стручни здруженија и граѓани, заради размена 
на мислења по прашања што се разгледуваат на седни-
ците на Одборот, односно комисиите. 

 
                                    Член 16 
Преседателот или член на Одборот и на комисиите 

ако се предложени за доделување на наградата не учес-
твуваат во претресувањето и во одлучувањето за нив-
ните остварувања. 

 
III. СОСТАВ  И  РАБОТА  НА  КОМИСИИТЕ 

 
Член 17 

За следење и увид  во пријавените дела по конкур-
сот за доделување на Наградата, Одборот образува 
стручни комисии: 

- комисија за следење и увид во пријавените дела на 
кандидатите во областа на општествените и хумани-
стичките науки; 

- комисија за следење и увид во пријавените дела  
на кандидатите во областа на природно-математичките 
науки; 

- комисија за следење и увид во пријавените дела на 
кандидатите во областа на биотехничко-медицинските 
науки. 

               
Член 18 

Комисиите од член 18 на овој правилник се соста-
вени од претседател и четири членови (5 ).  

Претседателот и членовите на комисиите ги имену-
ва Одборот од редот на истакнати работници од обла-
стите за кои се доделува Наградата, најдоцна до крајот 
на месец декември. 

Мандатот на претседателот и членовите на комиси-
ите трае две години. 

 
Член 19 

Комисиите имаат задача на Одборот да му поднесат 
мислење и предлози во врска со Наградата согласно 
член 13 од Законот за државните награди. 

 
Член 20 

Комисиите можат полноважно да работат ако на 
седницата се  присутни најмалку две третини од члено-
вите на комисијата.  

Комисијата врз основа на рецензии утврдува пред-
лог за доделување на Наградата со тајно гласање со 
мнозинство гласови “за“од вкупниот број членови на 
истата.  

 
Член 21 

Комисиите можат да консултираат и да бараат пис-
мени рецензии од афирмирани стручњаци во соодвет-
ната област во која работи и твори предложениот кан-
дидат за Наградата. 

 
Член 22 

Комисиите врз основа на иницијативите, увидот, ре-
цензиите, јавните оценки и другата документација изго-
твуваат писмен предлог за доделување на Наградата. 

Со предлогот од став 1 на овој член комисиите пис-
мено го известуваат Одборот и за кандидатите кои што 
не се предложени од нивна страна. 

 
Член  23 

Одредбите од член 7, 8, 9, 11 (став 3, 4 и 5) и 16 со-
држани во овој правилник соодветно се применуваат 
во работата на комисиите. 

IV. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  
НА НАГРАДАТА 

 
Член  24 

Одборот распишува конкурс за доделување на на-
градата во средствата за јавно информирање најдоцна 
до 1 јануари.  

Содржината и условите на конкурсот ги утврдува 
Одборот на седница. 

Право на конкурирање имаат дела од еден автор 
или група автори што се одделно објавени, рецензира-
ни и каталогизирани.  

За датум на објавувањето се смета датумот што е 
објавен во каталогизацијата на публикацијата (ЦИП). 

Конкурсот трае до 15.02. во годината во која се до-
делува наградата. 

 
Член 25 

Комисиите ги поднесуваат писмените предлози до 
Одборот до 1 април во годината во која се доделува 
Наградата. 

 
Член 26 

Дипломите и паричниот износ на добитниците на 
наградата им се врачуваат на свечен начин на 4 мај, во 
годината во која се доделува наградата. 

 
Член 27 

Дипломата содржи назив на наградата, име и прези-
ме на добитникот, наслов на трудот и наслов на обла-
ста во која е постигнато остварувањето за што е доде-
лена наградата. 

На дипломата се става печат што ги содржи грбот 
на Република Македонија, текстот “Република Македо-
нија”, името на Одборот. 

За доделените дипломи се води регистар. 
Образецот на текстот на дипломата е составен дел 

на овој правилник. 
 

Член 28 
На рецензентите им припаѓа паричен надоместок за 

извршената работа. 
Висината на паричниот надоместок од претходниот 

став ја определува Одборот. 
На претседателот и членовите на Одборот и на пре-

тседателот и на членовите на комисиите им припаѓа 
паричен надомест за извршената работа.  

Министерот за образование и наука со посебно ре-
шение ја утврдува висината на надоместот од став 3 на 
овој член. 

Средствата за наградата ги одобрува и потпишува 
Министерот на Министерството за образование и наука. 

 
V. ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 

 
Член 29 

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

 
  Бр. 13-469/1                            Претседател  

18 март 2009 година             на Одборот за доделување  
           Скопје                        на наградата „Гоце Делчев“  
                                    акад. Ѓорги Старделов, с.р. 
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ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
728. 
ДОПОЛНИТЕЛЕН СПИСОК НА ВЕШТИ ЛИЦА ПО ОБЈАВА СУ.БР.246/08 ОД 05.05.2008 ГОДИНА 

 
I. Економски факултет  
1. Жаклина Павиќевиќ – дипл. економист од Радовиш ул. „Вардарска“ бр. 25, тел. 032-634-006, моб. 071-

222-297. 
 
II. Факултет за заштита при работа 
1. Бранко Илија Ташев – дипл. инженер за заштита при работа од Струмица, ул.  „Бр. Миладинови“ бр. 11. 
 
III. Земјоделски факултет 
1. Мијалчо Ласков – дипл. земјоделски инженер, лозарско-овоштарска насока од Струмица, ул. „Ленино-

ва“ бр. 56. 
2. Ристо Чивчиев – дипл. земјоделски инженер – сточарство од Струмица, ул. „Крсто Узунов“ бр. 3/22, тел. 

034-348-050, моб. 070-385-745. 
 
IV. Факултет за ветеринарна медицина 
1. Зоран Пандев – дипл. ветеринарен лекар од Струмица ул. „Ката Поцкова “ бр. 76, тел. 034-324-257. 
2. Љупка Пандева – дипл. ветеринарен лекар  од Струмица, ул. „Ката Поцкова“ бр. 76, тел. 034-324-257.
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