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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
978. 

УКАЗ БР. 13 
 
28 март 2011 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Државниот архив на Република Македонија 
со орден за заслуги за Македонија 
 
за исклучителните резултати во долгогодишното вршење на својата дејност за зачувување и заштита на ар-

хивската граѓа, а со тоа и документирање на минатото како сведоштво за историјата на Република Македонија 
и нејзина афирмација во светот.  

 
   Указ број 10-609                                                Претседател 
28 март 2011 година                                на Република Македонија, 

   Скопје                                                   д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

979. 
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за изменување на 

Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со 
непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и виси-
ната на цената на земјиштето и на закупнината, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕ, 
ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПС-
ТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА 
ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП, КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО  

И НА ЗАКУПНИНАТА 
 
Кон Уредбата табеларните прегледи дадени во „Прилог 1“ и „Прилог 2“ се заменуваат со новите табеларни 

прегледи „Прилог 1“ и „Прилог 2“. 
 

      Бр. 51-1770/2                        
29 март 2011 година                                 Од Владата на Република 
           Скопје                                                             Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
980. 

Врз основа на член 129 став (2) од Законот за граде-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
130/09, 124/10 и 18/11) министерот за транспорт и вр-
ски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА И АМБЛЕМОТ НА ГРА-
ДЕЖЕН ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ  

И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на легитимацијата и амблемот на 
градежен инспектор и начинот на нејзино издавање и 
одземање. 

 
Член 2 

Легитимацијата на градежниот инспектор се издава 
според образец кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Образецот на легитимацијата на градежниот инспе-
ктор е во правоаголна форма изработен на хамер хар-
тија, во бледо жолта боја, со димензии 15см х 11см, а 
кога ќе се превитка е со димензии 7,5см х 11см, обви-
ткан со дводелна обвивка изработена од кожа во црве-
на боја (корица на легитимацијата). 

На предната страна од дводелната обвивка на леги-
тимацијата во горниот дел со златно жолта боја е втис-
нат грбот на Република Македонија со димензии 1см х 
1см, а под него е отпечатен текст во златно жолта боја: 
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ, ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ, а во средина-
та е отпечатен текст во златно жолта боја „ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР“. 

Под овој текст е амблемот на градежниот инспе-
ктор. Амблемот е во златно жолта боја во вид на триа-
голник со димензии 4,5см х 4,5см обрабен со раб од 
црна боја од 2мм. 

На внатрешната лева страна од образецот е втиснат 
метален грб на Република Македонија во златно жолта 
боја со димензии 3,5см х 4см, а под него метална плоч-
ка со димензии 2,5см х 0,8см на која е испишан реги-
старскиот број на легитимацијата. 

На внатрешната десна страна од образецот отпеча-
тен е текст: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ, ДРЖАВЕН 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИ-
ЗАМ. Во средината се наоѓа место за фотографија со 
димензии 2,5см х 3см (скенирана). Под сликата место 
во кое се испишува име и презиме на инспекторот, под 
него место за потпис, регистерски број, датум на изда-
вање, потпис на министерот за транспорт и врски и ме-
сто за печат (мп).  

На задната страна од внатрешната десна страна од 
образецот отпечатен е текст:  

„Градежниот инспектор врши инспекциски надзор 
над примената на Законот за градење и прописите до-
несени врз основа на овој закон, за градби од прва ка-
тегорија, а според утврдените надлежности со Законот 
за градење.  

Учесниците во изградбата се должни на градежниот 
инспектор да му овозможат непречено спроведување 
на инспекцискиот надзор и да му ја дадат на увид доку-
ментацијата што се однесува на градбата што е пред-
мет на надзор.“  

 
Член 4 

Легитимацијата на градежниот инспектор ја издава 
и одзема министерот за транспорт и врски. 

За издадените и одземени легитимации на градежен 
инспектор се води евиденција во Министерството за 
транспорт и врски. 

Редниот број од евиденцијата под кој е извршен 
уписот на податоците се впишува како регистерски 
број на легитимацијата на градежниот инспектор. 

 
Член 5 

Легитимацијата има важност се додека градежниот 
инспектор на кого му е издадена има својство на служ-
бено лице. 

Ако на градежниот инспектор му престане работни-
от однос во Министерството за транспорт и врски или 
ако биде распореден на друго работно место ја враќа 
легитимацијата на министерството. 

Во случај на губење на легитимацијата, градежниот 
инспектор веднаш, а најдоцна во рок од три дена треба 
да го извести Министерството за транспорт и врски, 
кое по огласување за неважечка во „Службен весник на 
Република Македонија“, на градежниот инспектор му 
издава нова легитимација. 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, 
како и кога има промена на личните податоци на гра-
дежниот инспектор. 

Легитимацијата која се враќа или заменува се пони-
штува. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите од член 2 став 1, член 
3, член 4 и член 5 од Правилникот за формата и содр-
жината на образецот на легитимацијата и амблемот на 
градежен инспектор, односно овластен градежен инс-
пектор и начинот на издавање и одземање на легитима-
цијата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.45/07). 

 
Член 7 

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

 
Бр. 01-4069/1 

21 март 2011 година                               Министер, 
     Скопје                                Миле Јанакиески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

981. 
Врз основа на член 17 став 1, точка ж), а во врска со 

член 47 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), Директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
18.3.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПОСЕБНО СМЕТКО-
ВОДСТВО ЗА АКТИВНОСТИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИН-
ТЕРКОНЕКЦИЈА И/ИЛИ ПРИСТАП И НАЧИНОТ 
НА ДОСТАВУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на посебно сметководство за активностите поврзани 
со интерконекција и/или пристап од страна на оператор 
со значителна пазарна моќ на релевантните пазари што 
се подложни на претходна регулација (во натамошниот 
текст: Оператор) и начинот на доставување на сметко-
водствена документација. 

 
Член 2 
Цел 

 
Целта за наметнување на обврска за водење на по-

себно сметководство е да се обезбедат на повисоко ни-
во детални информации кои што произлегуваат од за-
конските финансиски извештаи на определениот опе-
ратор, да се прикаже што е можно најпрецизно работе-
њето на деловните единици на определениот оператор 
еднакво како тие да работат како посебни бизнис еди-
ници, во случај на вертикално интегрирано претприја-
тие да се спречи дискриминација со давање на пред-
ност на сопствените активности и да се спречи субвен-
ционирање.  

Член 3 
Деловни единици 

 
Определениот оператор ги расчленува неговите 

приходи, трошоци и вложениот капитал  по активности 
извршени од следниве деловни единици. 

а) Деловни активности на основна мрежа (во ната-
мошниот текст основна мрежа) се обезбедување на го-
лемопродажни услуги за интерконекција и/или при-
стап, интерно и екстерно со цел да се овозможи претп-
латниците од едниот оператор да комуницираат со 
претплатниците на истиот или други оператори или да 
се овозможи пристап до услугите понудени од друг 
оператор. Овие услуги вклучуваат и пренос на повици, 
изнајмени линии и пренос на податоци. Дополнително, 
активностите на основната мрежа може да обезбедува-
ат и други услуги на операторите како што се инже-
њерски услуги поврзани со развојот и тековното одр-
жувањето на приватни мрежи и развој на конкуренци-
јата на пример (преносливост на броеви и услуги со из-
бор и предизбор на оператори). Сметките за активно-
стите на основната мрежа ги вклучуваат трошоците, 
приходите и вложениот капитал поврзани со обезбеду-
вање на овие услуги. Приходите на основната мрежа ќе 
произлезат во главно од продажбата на интерконекци-
ските услуги за сопствените малопродажни бизниси и 
за другите оператори.  

б) Деловни активности на пристапна мрежа (во на-
тамошниот текст активности на пристапна мрежа) се 
обезбедување на поврзување со основната мрежа, и ги 
вклучуваат и активностите преку кои се обезбедува по-
врзување на крајни корисници на големопродажен па-
зар со основната мрежа, како внатрешно така и со дру-
ги оператори. Сметките за активностите на пристапна-
та мрежа ги вклучуваат трошоците, приходите и вло-
жениот капитал поврзани со обезбедување и одржува-
ње на поврзувањето со основната мрежа. Активностите 
на пристапната мрежа ги вклучуваат сите мрежни еле-
менти наменети за крајни корисници, на пример лини-
ски картички и порти кои се лоцирани на концентрато-
ри или централи. Сите останати мрежни компоненти ќе 
бидат вклучени во деловните активности на основната 
мрежа. Приходите остварени од услугите од разврзан 
пристап на локална јамка и (изнајмување на големо на 
претплатнички линии), понудени на другите учесници 
на пазарот треба да бидат распределени на деловните 
активности на пристапната мрежа. Приходите остваре-
ни од месечните надоместоци од услугата пристап на 
мрежа за крајни корисници ќе биде евидентирана во 
деловните активности за малопродажба. Трошоците за 
обезбедување на претплатничките линии иницијално 
ќе бидат распределени на деловните активности на 
пристапната мрежа и потоа ќе биде извршен трансфер 
на трошоци на деловните активности за малопродажба-
та со цел приходите да соодветствуваат со нивните по-
врзани трошоци. Трошоците трансферирани на делов-
ните активности за малопродажба треба да бидат изра-
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зени како нето трошоци од било кои приходи остваре-
ни од деловните активности на пристапната мрежа ка-
ко што се приходи од изнајмување на големо на претп-
латнички линии на други  учесници на пазарот.  

в) Деловни активности за малопродажба (во ната-
мошниот текст активности за малопродажба) ги вклу-
чуваат сите оние активности кои што се поврзани со 
продажба на телефонски услуги на крајни корисници, 
вклучувајќи инсталирање на претплатничка линија, ме-
сечна претплата за пристап до мрежа, телефонски соо-
браќај, изнајмени линии, јавни говорници, пристап до 
служба за информации и обезбедување на услуги од те-
лефонскиот именик, како и интернет пристап и услуги 
со посебна цена на чинење (со додадена вредност). 
Сметките за активностите за малопродажба ги вклучу-
ваат трошоците, приходите и вложениот капитал кои-
што произлегуваат од обезбедувањето на овие услуги 
до крајните корисници, трансферот на трошоци поврза-
ни со користењето на мрежните ресурси или услуги 
обезбедени од деловните активности на пристапната 
мрежа и деловните активности на основната мрежа, ка-
ко и трошоци за маркетинг и билинг поврзани со обез-
бедувањето на услугите до крајниот корисници. 

За регулираните услуги кои што се нудат на мало-
продажно ниво, операторите на кои што им е наметна-
та оваа обврска ќе изготвуваат посебни сметки за секо-
ја регулирана услуга поединечно.  

г) Други деловни активности (во натамошниот 
текст други активности) се сите други активности кои 
не се определени во точките а, б и в од овој член на 
правилникот. Во други активности спаѓаат услуги 
обезбедени од операторите, кој вклучуваат меѓудруго-
то и изнајмување, поправка и одржување на опремата 
за крајните корисници. Исто така, тие можат да обезбе-
дуваат и услуги од нетелекомуникациски активности 
(на пример емитување на ТВ содржини или активности 
кои не се поврзани со обезбедување на електронски ко-
муникациски мрежи и услуги). За исполнување на об-
врската за посебно сметководство трошоците, прихо-
дите и вложениот капитал поврзани со обезбедувањето 
на овие активности ќе бидат прикажани во посебни 
сметки.  

 
Член 4 

Појаснување и дефиниции 
 

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 
за електронските комуникации, се употребуваат и де-
финиции и појаснувања со следното значење:  

а) Активности за интерконекција се сите активно-
сти поврзани со интерконекција за започнување и завр-
шување на повици во мрежата и транзит на повици низ 

мрежата на Операторот. Трошоците за интерконекција 
со електронските комуникациски мрежи на други опе-
ратори за завршување на повици започнати во мрежата 
на Операторот, ќе се запишат на сметките за активно-
стите за интерконекција. Сметките за овие активности 
за интерконекција ќе ги вклучат трошоците, приходите 
и вложениот капитал поврзани со активностите за ин-
терконекција.  

б) Активности за изнајмени линии се сите активно-
сти поврзани со обезбедување изнајмени линии во вр-
ска со основната мрежа (вклучувајќи ги и терминира-
ните сегменти на изнајмените линии на ниво на основ-
ната мрежа). Сметките за активностите за изнајмени 
линии треба да ги вклучат трошоците, приходите и 
вложениот капитал поврзани со активностите за изнај-
мени линии.  

в) Трансфер на трошоци - Системот за трансфер на 
трошоци се применува на услугите и производите кој 
што се обезбедуваат од една деловна единица ( на при-
мер пристапна мрежа, основна мрежа и малопродажба) 
а се наменети за друга. Секој трансфер на трошоци тре-
ба да биде оправдан и спроведен на недискриминатор-
на основа и на транспарентен начин разчленет во по-
себните сметки. 

г) Сметководствен систем на трошоци е збир на 
правила што го определуваат учеството на приходите, 
трошоците и капиталот наменет за одредени активно-
сти и услуги.  

д) Директно распределиви трошоци -се трошоци 
кои директно и недвосмислено произлегуваат од обез-
бедувањето на конкретен производ или услуга на Опе-
раторот и се распределуваат на конкретниот произ-
вод/услуга.  

ѓ) Индиректно распределиви трошоци -се трошоци 
кои настануваат од обезбедување на два или повеќе 
производи/услуги и истите се заеднички.  При распре-
делувањето на овие трошоци на производите и услуги-
те се применува објективна методологија на распредел-
ба базирана на мерлива неарбитрарна основа имајќи ја 
во предвид поврзаноста на овие трошоци со директно 
распределивите трошоци. 

е) Нераспределиви трошоци (Корпоративни општи 
трошоци), се трошоци кои не произлегуваат од обезбе-
дувањето на конкретен производ или услуга на Опера-
торот на но се поврзани со обезбедувањето на конкрет-
ниот производ или услуга, односно тековното работе-
ње. Овие трошоци се распределуваат на арбитрарна ос-
нова. 

ж) Услуги за продажба на големо се јавни комуни-
кациски услуги што ги обезбедува Операторот како 
кон сопствената малопродажна единица така и кон 
други оператори на јавни комуникациски мрежи и/или 
даватели на јавни комуникациски услуги.  
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з) Услуги за продажба на мало се јавни комуника-
циски услуги што ги обезбедува Операторот преку сво-
јата малопродажна единица за своите крајни корисни-
ци.  

ѕ) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методологија 
за пресметка на трошоци.  

и) Инкремент е определено дополнително количес-
тво/вид на производи или услуги кои ги обезбедува 
Операторот. 

ј) Инкрементален трошок е трошокот предизвикан 
од дополнително обезбедување на дефиниран инкре-
мент на производи/услуги или трошокот што се заште-
дува кога дефинираниот инкремент на произво-
ди/услуги не се обезбедува повеќе. Инкременталниот 
трошок се добива со додавање или одземање на инкре-
мент од услуги и со идентификување на ефектот врз 
категориите на трошоци, користејќи однос  тро-
шок/количество. 

 
II ОБВРСКИ НА ОПЕРАТОРОТ 

 
Член 5  

Сметководствени принципи 
 
Операторот треба водењето на посебното сметко-

водство и извештаите за посебно сметководство да ги 
изготвува согласно следните сметководствени принци-
пи: 

а) Приоритет– запазување на хиерархиската поста-
веност на редосле дот на документите при изготвување 
на извештаите.  

б) Објективност и недискриминација-секое распре-
делување на приходите, трошоците и вложениот капи-
тал да биде објективно и да не оди во полза на кој било 
оператор, производ, услуга, компонента, активност или 
расчленета активност.  

в) Доследност -изготвувањето на извештаите да би-
де на ист начин за секоја година. Таму каде што има 
материјални промени на сметководствените принципи, 
методите на распределба (алокација) или сметководс-
твените политики кои имаат материја лен ефект на ин-
формациите искажани во финансиските извештаи на 
деловните активности, деловите на финансиските изве-
штаи од претходните години каде што има промени да 
бидат повторно преформулирани.  

г) Транспарентност-употребените методи на рас-
пределба на приходите, трошоците и вложениот капи-
тал да бидат транспарентни.  

Член 6 
Принципи за распределба на трошоци 

 
Посебното сметководство треба да биде засновано 

на принципот на причинители -трошоците и приходите 
да бидат распределени на оние услуги или производи 
кои се причина за појава на тие трошоци или приходи.  
Така се врши: 

- Разгледување на секој поединечен трошок, вложен 
капитал и приход, 

- Утврдување на двигателот кој причинува појава 
на секој поединечен трошок, вложен капитал и приход, 

- Примена на двигателот за распределување на се-
кој поединечен трошок, вложен капитал и приход на 
индивидуалните деловни активности. 

 
Член 7 

Недозволено субвенционирање 
 

Операторот не може да ги користи приходите доби-
ени од обезбедување производи и услуги на релевантен 
пазар на кој е определен за оператор со значителна па-
зарна моќ за покривање на трошоците направени при 
обезбедување производи и услуги по цени пониски од 
трошоците на друг потенцијално конкурентен пазар.  

 
Член 8 

Посебни сметководствени извештаи 
 

1) Операторот врши разграничување на неговите 
приходи, оперативни трошоци и капитални трошоци на 
деловните активности за основна мрежа, пристапна 
мрежа, малопродажба и други активности.  

2) Операторот подготвува и доставува: 
- Биланс на состојба,  
- Биланс на успех, 
- Извештај за паричните текови 
- Извештај за промените во капиталот и резервите 
- Извештај за применетите сметководствени поли-

тики во подготвување на наведените извештаи  
- Подготвува и доставува посебни сметководствени 

извештаи според меѓународните сметководствени 
стандарди за активностите на основна мрежа, пристап-
на мрежа, малопродажба и други активности.  

3) Во посебните сметководствени извештаи кои се 
дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правил-
ник треба да бидат претставени приходите, трошоците 
и вложениот капитал кои што се релевантни за услуги-
те на активностите на основна мрежа, пристапна мре-
жа, малопродажба и други активности. Воедно, сите 
извештаи треба јасно да го претстават секој трансфер 
на трошоци. Доколку износот на корпоративните оп-
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шти трошоци надминува 10% од вкупните трошоци 
Агенцијата може да побара Операторот дополнително 
да достави детална структура на корпоративните оп-
шти трошоци. 

4) Во посебните сметководствени извештаи, Опера-
торот го образложува износот на поврат на вложените 
средства применет во пресметката на капиталните тро-
шоци и начинот на негово пресметување.  

(5) Посебните сметководствени извештаи, содржат 
и:  

а) Образложение на сметководствените политики 
користени при изготвувањето на посебните сметко-
водствени извештаи за активностите на основна мрежа, 
пристапна мрежа, малопродажба и други активности.  

б) Изјава за усогласеност на трошоците и приходи-
те претставени во посебните сметководствени изве-
штаи со ревидираната годишна сметка од страна на не-
зависен ревизор. 

в) Матрица која го сумира вкупниот трансфер на 
трошоци.  

г) Информации за методологијата на распределба 
на трошоци употребена од страна на Операторот за це-
лите на посебно сметководство. Овие информации ќе 
бидат на ниво на деталност кое јасно ги покажува вр-
ските, на пример, помеѓу трошоците за интерконекција 
и цените за интерконекција.  

д) Извештај за просечните трошоци на мрежните 
елементи. 

ѓ) Извештај за начинот на распределба на корпора-
тивните општи трошоци на деловните активности на 
основна мрежа, пристапна мрежа, малопродажба и дру-
ги активности. 

6) Операторот кој има обврска да доставува Посеб-
ни сметководствени извештаи,  истите ги доставува до 
Агенцијата секоја календарска година најдоцна до 31 
мај во тековната година за претходната година. 

7) Периодот за кој што се води посебното сметко-
водство и се доставуваат посебните сметководствени 
извештаи се однесува на годишна основа односно од 
01.01.20хх до 31.12.20хх год. 

8)  Операторот на кој му е наметната обврска за во-
дење на посебно сметководство заклучно со 31 Мај е 
обврзан да започне да води посебно сметководство во 
тековната година, а на операторот кој му е наметната 
обврската по 31 Мај е обврзан да започне да води од 
наредната календарска година. 

9) Посебните сметководствени извештаи треба да 
бидат ревидирани од независен ревизор, избран од 
претходно формирана комисија составена од претстав-
ници на Агенцијата и Операторот. Трошоците за рабо-
та на независниот ревизор се на сметка на Операторот. 

10) Агенцијата може да ги објави оние информации 
добиени од Операторот кои не се од доверлив карактер 
согласно одредбите на Законот за електронските кому-
никации, прописите донесени врз основа на него и друг 
закон за да придонесе за отворен и конкурентен пазар. 

 
III РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИ 

 
Член 9 

Распределба на приходи 
 
Операторот ги распределува приходите од обезбе-

дување на производи и услуги од деловните активно-
сти на производи и услуги на кои што тие се однесува-
ат врз основа на сметководствените евиденции и пода-
тоци од билинг системот. Во оние случаи каде не е 
можно директно распределување засновано на сметко-
водствени евиденции или податоци од билинг систе-
мот, приходите се распределуваат врз основа на причи-
ната за нивното настанување. 

 
Член 10 

Приходи од почетно приклучување 
 

Операторот ги распределува приходите од почетно 
приклучување на јавната фиксна/ мобилна мрежа 
(освен приходите од интерконекција) на деловните 
активностите за малопродажба.  

 
Член 11 

Приходи од користење и вообичаено одржување  
на приклучоци 

 
Операторот ги распределува месечните приходи од 

користење и вообичаено одржување на приклучоците 
на деловните активностите за малопродажба.  

 
Член 12 

Приходи од изнајмени линии 
 

Операторот ги распределува приходите од изнајме-
ни линии на деловните активностите за малопродажба.  

 
Член 13 

Приходи од разврзан пристап на локална јамка и 
изнајмување на големо на претплатнички линии 

 
Операторот ги распределува приходите од разврзан 

пристап на локална јамка и изнајмување на големо на 
претплатнички линии на деловните активностите на 
пристапната мрежа.  
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Член 14 
Приходи од интерконекција 

 
Операторот ги распределува приходите од интерко-

некција вклучувајќи ги и еднократните надоместоци за 
воспоставување на точка за интерконекција и приходи-
те од аспект на количеството на услуги за интерконек-
ција на деловните активностите на основната мрежа.  

 
Член 15 

Приходи од повици 
 
Операторот ги распределува приходите од повици 

респективно на соодветните услуги во рамки на делов-
ните активностите за малопродажба.  

 
Член 16 

Приходи од други активности 
 

(1) Операторот ги распределува приходите од дру-
гите активности на соодветните услуги распределени 
во рамки на „други активности“.  

(2) Операторите можат да генерираат приходи од 
други услуги во согласност со принципот на основа за 
причинување, и истите се распределуваат на активно-
сти на кои што тие припаѓаат. Приходите од изнајмува-
ње/продажба на опрема (за користење на електронски 
комуникациски услуги и останато) ќе бидат распреде-
лени во „други активности“. 

(3) Приходот од инвестирање во основни средства 
се распределува на тие основни средства за кои е наме-
нета инвестицијата. Другите приходи од инвестирање 
во активности кои не припаѓаат на основна мрежа, при-
стапна мрежа и малопродажба се распределуваат на 
„други активности“.  

(4) Истите принципи се применуваат на приходот 
остварен од краткорочните инвестиции. Приходот се 
алоцира на активностите за кои е наменета инвестици-
јата. 

 
Член 17 

Надомест за универзална услуга 
 

Доколку Операторот е давател на универзална ус-
луга, средствата што ги добива од фондот на универ-
зална услуга ги распределува на активностите за мало-
продажба. Покрај тоа треба да постои објаснување на 
сметките што покажува дека не се врши дискримина-
ција помеѓу надоместоците наложени за другите опера-
тори и оние кои се наложени (имплицитно) интерно. 

IV РАСПРЕДЕЛБА НА ТРОШОЦИ 
 

Член 18 
Распределба на трошоци 

 
Операторот ги распределува трошоците за обезбе-

дување на производи и услуги од деловните единици 
на производи и услуги на коишто тие се однесуваат врз 
основа на сметководствените евиденции и податоците 
од билинг системот. Во оние случаи каде не е можно 
директно распределување засновано на сметководстве-
ни евиденции или податоци од билинг системот, тро-
шоците се распределуваат врз основа на причината за 
нивното настанување, како и описот на табелите за 
распоредување од член 20 на овој правилник кои ги 
идентификуваат односите меѓу трошоците на мрежни-
те елементи и трошоците на услугите.  

 
Член 19 

Определување причинители и мерење количество 
 
Операторот го определува степенот до кој инкре-

ментите, услугите и мрежните елементи генерираат 
специфична категорија на оперативни трошоци со ко-
ристење на причинители. На овој начин, категории на 
трошоци се распределуваат на инкременти, услуги и 
мрежни елементи, во зависност од количеството на 
нивниот причинител. 

 
Член 20 

Табели за распределување на трошоците 
 

Операторот ги распределува трошоците според та-
белите за распределување на трошоците кои се дадени 
во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник и кои 
ги идентификуваат врските меѓу трошоците на мреж-
ните елементи и трошоците на услугите. 

 
Член 21 

Однос трошок-количество 
 

Операторот го прикажува односот тро-
шок/количество за секоја категорија на трошоци посеб-
но, што преставува основа за проценување на инкре-
менталните и општите трошоци. 

 
Член 22 

Универзална услуга 
 
За целите на посебно сметководство трошоците кои 

што произлегуваат од обезбедувањето на универзална 
услуга и субвенциите што Операторот ќе ги добие како 
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дел од механизмот за компензација, посебно се издво-
јуваат од останатите трошоците во сметководствените 
извештаи. 

 
Член 23 

Методологија за распределба на трошоци 
 

Операторот трошоците прикажани во посебните 
сметководствени извештаи од овој правилник ги подго-
твува за примена на LRIC методологијата. Агенцијата 
го донесува и јавно го објавува описот на пресметков-
ниот систем за трошоци според LRIC методологија  за 
оператор со значителна пазарна моќ на релевантните 
пазари за јавни фиксни телефонски мрежи и услуги и 
за операторите со значителна пазарна моќ на релевант-
ните пазари за јавни мобилни телефонски мрежи и ус-
луги. 

 
V ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВО НА УСЛУГИ 

 
Член 24 

Видови услуги во големопродажба 
 

Операторот води посебно сметководство за следни-
те услуги во големопродажба:  

а) Услуги за интерконекција  
б) Услуги за транзитирање на сообраќај 
в) Услуги за избор и предизбор на оператор 
г) Разврзан пристап на локална јамка 
д) Изнајмување на големо на преплатнички линии 
ѓ) Останати услуги.  
 

Член 25 
Видови услуги во малопродажба 

 
Операторот води посебно сметководство за следни-

те услуги во малопродажба:  
а) Локални повици 
б) Национални повици 
в) Меѓународни повици  
г) Услуги за пристап до служба за информации за 

претплатниците  
д) Јавни говорници  
ѓ) Изнајмени линии  
е) Пренос на податоци-Интернет  
ж) Дополнителни услуги (услуги со посебна цена 

на чинење или т.н.  

услуги со додадена вредност)  
з) СМС,ММС ( мобилна телефонија) 
ѕ) Останати услуги. 
 

Член 26 
Количество на услуги 

 
Операторот во посебните сметководствени изве-

штаи ќе достави и податоци за оствареното количес-
твото на услуги кои ги обезбедува преку своите актив-
ности извршени преку неговите деловни единици. 

 
VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 27 

Преодни одредби 
 

Посебните сметководствени извештаи од член 8 
ставови (1),(2),(3),(4) и (5) од овој Правилник операто-
рите со значителна пазарна моќ ќе ги изготвуваат сог-
ласно одредбите од овој Правилник сметано од 
1.1.2011 година.  

 
Член 28 

Престанување на важење 
 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за начинот за водење 
на посебно сметководство за активностите поврзани со 
интерконекција и/или пристап („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.112/08).  

 
Член 29 

Влегување во сила 
 

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

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен на веб -страницата на Агенцијата за електронски 
комуникации. 
     
     Бр.  02-1640/1     Агенција за електронски комуникации 
18 март 2011 година                      Директор,  
          Скопје                      Роберт Орданоски, с.р. 
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982. 
Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и член 45 

став (6), а во врска со член 44 и член 48 од Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 
98/2008 и 83/2010), директорот на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации на ден 21.3.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА  
ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ 
ВО РЕФЕРЕНТНИТЕ ПОНУДИ ЗА ИНТЕРКОНЕК-
ЦИЈА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за нивото на деталност на инфор-
мациите што ќе бидат објавени во референтните пону-
ди за интерконекција и начинот на нивното објавување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
154/2008 ), член 5 се менува и гласи: 

“ (1) Операторот треба во рок од 30 дена од денот 
на донесувањето на одлуката со која е определен за 
оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот 
пазар или одлука за измена на одобрена референтна по-
нуда да достави до Агенцијата предлог на референтна 
понуда. 

(2) Референтната понуда ја одобрува Агенцијата во 
рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата, а Операторот треба да ја објави референт-
ната понуда на својата веб страна во рок од пет дена од 
денот на добивањето на одобрението од Агенцијата. 

(3) Цените во одобрената референтна понуда Опе-
раторот треба да ги применува првиот ден од наредни-
от месец кој следи по месецот во кој е добиено одобре-
нието од Агенцијата. 

(4) Доколку предложената референтна понуда не е 
во согласност со одредбите на Законот за електронски-
те комуникации и овој правилник, директорот на Аген-
цијата ќе донесе решение со кое ќе го задолжи Опера-
торот да изврши измена на предлог референтната пону-
да и во рок од 30 дена од денот на приемот на решение-
то да достави изменет предлог на референтната понуда. 
Агенцијата ја одобрува изменетата референтна понуда 
во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата. 

(5) Кога Операторот доставува до Агенцијата изме-
на на одобрената референтна понуда по сопствена ини-
цијатива, Агенцијата треба да се произнесе по истата 
во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата. 

(6) Одредбите од ставувовите (2) и (3) на овој член 
кои се однесуваат на објавувањето и примената на ре-
ферентната понуда важат и за измените на одобрената 
референтна понуда. 

(7)  Претходно склучените договори за интерконек-
ција ќе се усогласат со изменетата референтна понуда 
во рок од 30 дена од денот на одобрувањето од страна 
на Агенцијата.“ 

Член 2 
Во член 7 став (1)  се додава нова точка з) која гла-

си:  
“з) потврда за имплементирана функционалност на 

преносливост на броеви согласно Правилникот за пре-
носливост на броеви издадена од Агенцијата”,  

Во став (2)  зборот“30 дена“ се заменува со зборот 
“12 работни дена“. 

 
Член 3 

Во член 9 став (4) на крајот од реченицата точката 
се брише и се додаваат зборовите “или кога повиканата 
страна има активирано функција на CLIR Override.” 

 
Член 4 

Во член 10 став (1) зборовите “на начин и постапка 
утврдени во Правилникот за избор на оператор и пре-
дизбор на оператор” се бришат. 

 
Член 5 

Членот 20 се менува и гласи: 
 “Операторот обезбедува интерконекција која се ре-

ализира со линк за интерконекција меѓу точката на 
присуствно на операторот  и интерконекциската точка 
сместена во колокациската просторија на операторот”  

 
Член 6 

Членот 21 се брише. 
 

Член 7 
Во член 23 став (1) зборовите на почетокот на рече-

ницата “Кога интерконекцијата е понудена во просто-
рот на Операторот,” се бришат. 

 
Член 8 

Во член 36 став (2) по зборот “интерконекција“ се 
додаваат зборовите “и колокација“. 

 
Член 9 

Во член 37 ставовите (1) и (2) се бришат. 
 

Член 10 
Глава Х ПОСТАПКА НА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕ-

ФЕРЕНТНАТА ПОНУДА и членот 42 се бришат. 
 

Член 11 
Операторите треба да ја усогласат референтната по-

нуда за интерконекција со одредбите од овој правилни-
кво рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 
овој правилник. 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен на веб - страницата на Агенцијата. 

 
       Бр. 02-1722/1 
25 март 2011 година           Директор,  
         Скопје               Роберт Орданоски, с.р. 
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983. 
Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и член 45 

став (6), а во врска со член 44 и член 48 од Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 
98/2008 и 83/2010), директорот на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации на ден 21.3.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА 
ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ 
ВО РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА ЗА РАЗВРЗАН 
ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА ЈАМКА И НАЧИНОТ 

НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за нивото на деталност на инфор-

мациите што ќе бидат објавени во референтната пону-
да за разврзан пристап на локална јамка и начинот на 
нивното објавување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 112/2008 ), член 5 се менува и гласи: 

“ (1) Операторот треба во рок од 30 дена од денот 
на донесувањето на одлуката со која е определен за 
оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот 
пазар или одлука за измена на одобрена референтна по-
нуда да достави до Агенцијата предлог на референтна 
понуда. 

(2) Референтната понуда ја одобрува Агенцијата во 
рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата, а Операторот треба да ја објави референт-
ната понуда на својата веб страна во рок од пет дена од 
денот на добивањето на одобрението од Агенцијата. 

(3) Цените во одобрената референтна понуда Опе-
раторот треба да ги применува првиот ден од наредни-
от месец кој следи по месецот во кој е добиено одобре-
нието од Агенцијата. 

(4) Доколку предложената референтна понуда не е 
во согласност со одредбите на Законот за електронски-
те комуникации и овој правилник, директорот на Аген-
цијата ќе донесе решение со кое ќе го задолжи Опера-
торот да изврши измена на предлог референтната пону-
да и во рок од 30 дена од денот на приемот на решение-
то да достави изменет предлог на референтната понуда. 
Агенцијата ја одобрува изменетата референтна понуда 
во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата. 

(5) Кога Операторот доставува до Агенцијата изме-
на на одобрената референтна понуда по сопствена ини-
цијатива, Агенцијата треба да се произнесе по истата 
во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата. 

(6) Одредбите од ставувовите (2) и (3) на овој член 
кои се однесуваат на објавувањето и примената на ре-
ферентната понуда важат и за измените на одобрената 
референтна понуда. 

(7) Претходно склучените општи договори за развр-
зан пристап на локална јамка ќе се усогласат со изме-
нетата референтна понуда во рок од 30 дена од денот 
на одобрувањето од страна на Агенцијата.“ 

 
Член 2 

Во член 12 став (3) бројот “12“ се заменува со бро-
јот “60“. 

 
Член 3 

Член 29 став (3)  се менува и гласи:  
“(3 )Во посебниот договор за услуга на разврзан 

пристап на конкретна локална јамка или под-јамка, ме-
ѓу другото, се утврдува рокот за валидација заедно со 
проверката за постоењето на технички можности на ба-
рање за разврзување и рокот за активација односно 
техничка имеплементација на разврзувањето потребни 
на операторот. За веќе инсталирани локални јамки или 
под-јамки (активни и пасивни) овој рок не смее да биде 
подолг од осум работни дена, односно три работни де-
на за валидација и проверка за постоењето на технички 
можности на барање и пет работни дена за активација 
односно техничка имеплементација на барањето. За но-
ви локални јамки или под-јамки, ако постојат технички 
можности овој рок не треба да биде подолг од 10 ра-
ботни дена, односно три работни дена за валидација и 
проверка за постоењето на технички можности на ба-
рање и пет работни дена за активација односно технич-
ка имплементација на барањето.  ” 

 
Член 4 

Глава IV ПОСТАПКА НА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕ-
ФЕРЕНТНАТА ПОНУДА и членот 32 се бришат. 

 
Член 5 

Операторите треба да ја усогласат референтната по-
нуда за разврзан пристап на локална јамка со одредби-
те од овој правилникво рок од 30 дена од денот на вле-
гување во сила на овој правилник. 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен на веб - страницата на Агенцијата. 

 
       Бр. 02-1722/2 
25 март 2011 година            Директор,  
           Скопје                Роберт Орданоски, с.р. 
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