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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
899. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Народната банка на Република Маке-
донија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 јули 2005 година. 
 

      Бр. 07-2901/1                                 Претседател 
21 јули 2005 година                на Република Македонија, 

   Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Република Маке-

донија (�Службен весник на Република Македонија� 
број 3/2002, 51/2003, 85/2003 и 40/2004) во членот 89  
по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

�Во случај кога резервите на Народната банка це-
лосно се искористени за покривање на загубата од ста-
вот 3 на овој член, Република Македонија обезбедува 
средства за дополнување на општите резерви во износ 
до 40% од износот на основниот капитал на Народната 
банка. Средствата за општи резерви се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија и/или со издавање 
на државни хартии од вредност.� 
Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: �став 3� 

се заменуваат со зборовите: �ставовите 3 и 4�. 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR BANKËN POPULLORE TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Bankën Popullore të Republikës së 

Maqedonisë (�Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë� 
nr. 3/2002, 51/2003, 85/2003 dhe 40/2004) në nenin 89 pas 
paragrafit 3, shtohet paragraf i ri 4, si vijon: 

�Në rastin kur rezervat e Bankës Popullore në tërësi 
janë shfrytëzuar për mbulimin e humbjes nga paragrafi 3 i 
këtij neni, Republika e Maqedonisë siguron mjete për 
plotësimin e rezervave të përgjithshme në shumë prej 40% 
nga shuma e kapitalit kryesor të Bankës Popullore. Mjetet 
për rezerva të përgjithshme sigurohen nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë dhe/ose përmes emetimit të 
letrave shtetërore me vlerë�. 

Në paragrafin 4 i cili  bëhet paragraf 5 fjalët: �paragrafi 
3�, zëvendësohet me fjalët: " paragrafët 3 dhe 4". 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

900. 
Врз основа на член 29, став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2005 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
96/04) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.07.2005 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И 
ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2005 ГОДИНА 
 
1. Во Одлуката за распределба на средства за из-

градба на водоводи и третман на отпадни води во Ре-
публика Македонија во 2005 година (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 40/05), во точката 1: 

 
ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА зборовите: 
�- За изградба на водоснабдителен систем за водос-

набдување на населено место Клисура�, се заменуваат 
со зборовите: �- За изградба на фекална канализација 
во населено место Корешница�. 

 
ОПШТИНА ТЕТОВО зборовите:  

�- За изградба на фекална канализација на 
дел од улицата �Иво Лола Рибар� (II-ра 
фаза) во Тетово 2000000.00 
- За изградба на фекална канализација II-ра 
станбена единица во Тетово, на улиците 
�Кичевска�, �Преспанска�, �110�, �111� и 
�112� 2000000.00 
- За изградба на фекална канализација на 
дел од улицата �Браќа Миладинови� во 
Тетово 1800000.00� 
се заменуваат со зборовите:  
�- За изградба на фекална канализација на 
дел од улицата �Иво Лола Рибар� (II-ра 
фаза) во Тетово 5800000.00� 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-2716/1                       Претседател на Владата  

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
901. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 21.07.2005 го-
дин , донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО  

�ЛИСИЧЕ� - ВЕЛЕС ВО 2004 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
на Јавното претпријатие за водостопанство �Лисиче� - 
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Велес во 2004 година бр. 02-69/7 и 02-69/6 од 
28.02.2005 година, усвоени од Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие за водостопанство �Лисиче� - Велес, 
на седницата одржана на 28.02.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-932/1                         Претседател на Владата  

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
902. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.07.2005 година, донесе 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги �ФЛАМИНГО� ДОО Скопје, за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клубот ќе се врши во автомат клубот што се 
наоѓа на ул. �Благој Тоска� бр. 212 во Тетово. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 21 
автомати за игри на среќа и 1 електронски рулет. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точ-

ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 4, алинеја 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, лиценцата се 
одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
Бр. 19-2763/1                       Претседател на Владата  

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
903. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.07.2005 година, донесе 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги �ФЛАМИНГО� ДОО Скопје, за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во деловната просторија 
што се наоѓа на ул. �Климент Охридски� бр. 3/5 во 
Скопје. 
Во автомат клубот ќе бидат поставени 16 (шеснае-

сет) автомати за игри на среќа и 1 (еден) електронски 
рулет (автомат што овозможува учество на повеќе 
играчи). 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија што се применува на денот на 
уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точ-

ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 
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6. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
Бр. 19-2764/1                       Претседател на Владата  

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
904. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.07.2005 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-5694/1 ОД 09.10.2001 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ �ЛО-
ТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА� СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ  

НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-5694/1 од 09.10.2001 го-

дина издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА� - Скопје, во точката 2 зборовите: �ул. 
�Борис Кидрич� бр. 24 во Штип� се заменуваат со збо-
ровите: �ул. �Кеј 8-ми Ноември� бр. 1 во Струга�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
Бр. 19-2765/1                       Претседател на Владата  

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
905. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.07.2005 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-4107/1 ОД 22.11.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВА-
ЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ �ЛОТАРИ-
ЈА НА МАКЕДОНИЈА� СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА  

�ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ� 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-4107/1 од 22.11.2004 го-

дина издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА� - Скопје, во точката 2 зборовите: �ул. 
�Ѓорче Петров� бб во Скопје� се заменуваат со зборо-
вите: �ул. �Ѓорче Петров� бр. 60 во Скопје�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
Бр. 19-2679/1                       Претседател на Владата  

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
906. 
Врз основа на член 10 став 2 и член 19 од Законот 

за регистрирање на готовински плаќања (�Службен 
весник на РМ� бр. 31/2001, 42/2003 и 40/2004), мини-
стерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ДОКУМЕНТ КАСОВА СМЕТКА ЗА 
СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА И ЗА ФУНКЦИОНАЛ-
НИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ 
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПА- 
РАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ  

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за издавање на документ касова 

сметка за сторна трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба да ги имаат фи-
скалните апарати и интегрираниот автоматски систем 
на управување (�Службен весник на РМ� бр. 55//2001, 
57/2001, 99/2001 и 91/2004), во членот 2 по точката 14 
се додава нова точка 15 која гласи: 

�15. Книга на дневни финансиски извештаи прет-
ставува збир на сите дневни финансиски извештаи.� 
Точките 15 и 16 стануваат точки 16 и 17. 
 

Член 2 
По членот 31 се додава нов член 31-а кој гласи: 
 

�Член 31-а 
Книга на дневни финансиски извештаи 

(1) Книгата на дневни финансиски извештаи ги со-
држи следниве задолжителни елементи и податоци: 

1. Назив и седиште на даночниот обврзник; 
2. Назив и адреса на деловниот објект; 
3. Даночен број; 
4. Даночен број под кој е регистриран даночниот 

обврзник за ДДВ; 
5. Дата на која е регистриран прометот, внесен во 

книгата од дневниот финансиски извештај; 
6. Вкупен промет во тековниот ден со вкалкулиран 

данок, искажан по даночни стапки; 
7. Вкупен промет во тековниот ден (заедно со ДДВ); 
8. Износ на ДДВ во тековниот ден по даночни стап-

ки и 
9. Вкупен износ на ДДВ во тековниот ден. 
(2) Во книгата се регистрираат податоците за вкуп-

ниот промет и ДДВ по работни денови, збирно за секој 
календарски месец и вкупно за годината. 

(3) Книгата на дневни финансиски извештаи се во-
ди за секој деловен објект во кој се користат фискални 
апарати, а во објект во кој се користат повеќе фискални 
апарати, дневните извештаи во книгата се евидентира-
ат збирно. 

(4) Образецот на Книгата за дневни финансиски из-
вештаи (КДФИ-01) е составен дел на овој Правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
    Бр. 10-17761/1                       Министер, 
20 јули 2005 година             м-р Никола Поповски, с.р. 
          Скопје 
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Стр. 6 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јули 2005 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

907. 
Врз  основа на  член 14 тoчка а) и член 45 став 5, a 

во врска со член 44 и член 48 од Законот за електрон-
ските комуникации ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 13/2005), Комисијата како орган на 
Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот 
одржан на 14.07.2005 година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ  
ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНИТЕ 
ПОНУДИ ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА И НАЧИНОТ  

НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ 
 

I. 
Општи одредби 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој  правилник се пропишува нивото на детал-

ност на информациите содржани во референтната по-
нуда за интерконекција и начинот на нивното објавува-
ње, условите за обезбедување на интерконекција на 
јавните комуникациски мрежи, обврските на операто-
рите на јавни комуникациски мрежи за склучување на 
договори за интерконекција, како и доставување на  ре-
ферентната понуда за интерконекција на операторите 
со значителна пазарна моќ на одобрување до Агенција-
та за електронски комуникации (во натамошниот текст: 
Агенција). 

 
Член 2 
Цел 

 
Со  овој правилник се има за цел да се обезбедат: 
(а) општи услови за воспоставување на интерконек-

ција на јавни комуникациски мрежи; 
(б) воспоставување на интерконекција на јавни ко-

муникациски мрежи; 
(в) услови под кои операторите на јавни комуника-

циски мрежи со значителна пазарна моќ се должни да 
одговорат на барањата за интерконекција од страна на 
другите оператори на јавни комуникациски мрежи, 
вклучувајќи ги и содржината, формата и постапките за 
поднесување и објавување на референтна понуда за ин-
терконекција; 

(г) секој краен корисник, поврзан на било која јавна 
комуникациска мрежа во Република Македонија, да 
биде во можност да комуницира со било кој друг краен 
корисник, поврзан на која било друга јавна комуника-
циска мрежа, и 

(д) конкуренција во областа на електронските кому-
никации; меѓуоперативност на мрежите и услугите, не-
дискриминација на операторите и/или давателите на 
услуги, како и транспарентност и технолошка неутрал-
ност. 

 
Член 3 

Дефиниции 
 
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

за електронските комуникации, се употребуваат и изра-
зи кои  го имаат следното значење: 

(а) точка за интерконекција е електронска при-
стапна точка за физичко поврзување на јавни комуни-
кациски мрежи; 

(б) услуга за започнување на повик (call origination) 
е пренос на повик од мрежната приклучна точка на 
претплатник од една јавна комуникациска мрежа до 
точка за интерконекција поврзана на друга јавна кому-
никациска мрежа; 

(в) услуга за завршување на повик (call termination) 
е пренос на повик од точка за интерконекција до мрежна-
та приклучна точка на повиканиот претплатник во друга 
јавна комуникациска мрежа, идентификуван според ге-
ографскиот број, или до уредот или опремата за иден-
тификување на претплатниците на оператор на јавна 
мобилна комуникациска мрежа; 

(г) МУТ-Меѓународна унија за телекомуникации 
(ITU-International Telecommunications Union) и  

(д) LRIC (Long Run Incremental Costs) - методо-
логија за пресметка на долгорочни трошоци. 

 
II. 

Општи услови 
 

Член 4 
Обврска за обезбедување на интерконекција 

 
(1) Oператоритe на јавни комуникациски мрежи се 

должни да обезбедат интерконекција со нивните мре-
жи, под пазарни услови, на барање на други оператори 
на јавни комуникациски мрежи. 

(2) Условите од договорите за интерконекција не 
смеат да се во спротивност со Законот за електронски-
те комуникации, прописите донесени врз основа на не-
го и каде што е применливо, одобрената референтна 
понуда за интерконекција. 

 
Член 5 

Барање за интерконекција 
 
(1) Операторот на јавна комуникациска мрежа кој 

сака да ја поврзе својата јавна комуникациска мрежа со 
јавната комуникациска мрежа на друг оператор, треба 
да поднесе барање за интерконекција до другиот опера-
тор. 

(2) Операторот од кој е побарана интерконекција, 
треба да достави одговор во рок од 30 (триесет) дена од 
денот на поднесеното барање за интерконекција.  

(3) Барањето од став 1 на овој член, меѓу другото, 
треба да содржи: 

(а) услуги за интерконекција на мрежата, кои опе-
раторот планира да ги обезбедува; 

(б) интерфејси, листа и идентификација на точките 
за интерконекција; 

(в) предвиден обем на сообраќај по дестинации. 
(4) Одговорот од операторот на јавна комуникаци-

ска мрежа до кого е доставено барање за интерконек-
ција, треба да содржи информации за техничките мож-
ности на мрежата за да се овозможи воспоставување на 
точките за интерконекција и податоци за планирани из-
мени и проширувања на мрежата поврзани со интерко-
некцијата. 

(5) Барањето за интерконекција може да биде одби-
ено поради основани технички и финансиски причини. 
Одговорот со образложение за одбивањето во писмена 
форма се доставува до подносителот на барањето и до 
Агенцијата. 

(6) Доколку операторите не склучат договор за интер-
конекција во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот 
на поднесување на барањето за интерконекција, на бара-
ње доставено од еден од операторите, Агенцијата поста-
пува согласно Законот за електронските комуникации. 

(7) Агенцијата постапува по сопствена иницијатива 
ако договорот за интерконекција е склучен спротивно 
на Законот за електронските комуникации. 

 
Член 6 

Трошоци за интерконекција 
 
Трошоците за воспоставување интерконекција се на 

товар на операторот  кој го поднел барањето за интер-
конекција, освен во случај кога страните поинаку ќе се 
договорат. 
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Член 7 
Договор за интерконекција 

 
(1) Операторите на јавни комуникациски мрежи на 

барање за интерконекција ќе обезбедат точки за интер-
конекција според барањето, каде што е технички мож-
но, вклучувајќи и колокација на опремата за интерко-
некција имајќи ја предвид функционалноста на двете 
мрежи.  

(2) Договорот за интерконекција, покрај со одред-
бите од Законот за електронските комуникации и овој 
правилник, треба да биде во согласност и со национал-
ните стандарди, стандардите на Европската унија и 
препораките на МУТ.  

(3) Договорот за интерконекција, особено содржи 
одредби за: 

(а) точки за интерконекција со услови за поврзува-
ње на јавни комуникациски мрежи; 

(б) вид на електронски комуникациски услуги за 
интерконекција и нивниот квалитет; 

(в) интерфејси, стандарди и технички специфика-
ции; 

(г) постапки за обезбедување на примена на стан-
дардите за електронските комуникациски услуги; 

(д) меѓуоперативност, како и користење на меѓуна-
родни системи за сигнализација на МУТ и хармонизи-
рани стандарди и технички прописи на Европската 
унија; 

(ѓ) планирање и управување на комуникацискиот 
сообраќај; 

(е) тајност и доверливост на комуникациите; 
(ж) надоместоци за интерконекција; 
(з) услови за плаќање и постапки за порамнување; 
(ѕ) времетраење на договорот од најмалку 12 (два-

наесет) месеци; 
(и) постапка за имплементирање на нови точки за 

интерконекција или надградба на капацитетите на по-
стојните точки за интерконекција; 

(ј) рок за започнување со работа, измена, одржува-
ње или прекин на електронската комуникациска мрежа 
на еден од операторите кои влијаат на интерконекција-
та со другиот оператор; 

(к) постапка за договарање за технички измени кои 
би влијаеле на интерконекцијата и за техничките и фи-
нансиските последици од овие измени; 

(л) одговорност на операторите за квалитетот на 
јавните комуникациски услуги; 

(љ) овозможување на трансфер на технологии со 
услови и цени;  

(м) постапка за измена на договорот за интерконек-
ција;  

(н) постапка во случај на прекршување на догово-
рот. 

 
Член 8 

Доверливост на информациите 
 
(1) Операторите, како страни  во договорот за ин-

терконекција, обезбедуваат доверливост на сите пода-
тоци разменети во текот на преговорите и во текот на 
склучувањето на договорот. 

(2) Податоците разменети за потребите на догово-
рот за интерконекција не смеат да се користат од опе-
раторите за стекнување конкурентска предност или за 
каква било друга цел, освен за имплементација и спро-
ведување на договорот и не смеат да се пренесуваат на 
трети лица. 

(3) Договорот за интерконекција содржи одредби за 
доверливост на информациите што се разменуваат ме-
ѓу операторите. 

Член 9 
Доставување на договорите до Агенцијата 

 
Договорите за интерконекција во рок од 15 (петнае-

сет) дена од денот на нивното потпишување се доста-
вуваат до Агенцијата. 

  
III. 

Интерконекција со оператори на јавни комуника-
циски мрежи со значителна пазарна моќ 

 
Член 10 

Обврски на оператор со значителна пазарна моќ 
 
(1) Операторот со значителна пазарна моќ ќе ги за-

доволи барањата за интерконекција на кое било место 
од својата мрежа каде што е тоа технички можно, вклу-
чувајќи и точки за интерконекција кои не претставува-
ат крајни приклучни точки на мрежата. 

(2) Операторот со значителна пазарна моќ ја објаву-
ва референтната понуда за интерконекција на својата 
веб-страна и на друг начин ја прави јавно достапна во 
рок од 5 (пет) дена од денот на одобрувањето од страна 
на Агенцијата. 

(3) Со референтната понуда за интерконекција од 
став 2 на овој член, операторот со значителна пазарна 
моќ, обезбедува: 

(а) услуги за започнување на повик и услуги за за-
вршување на повик; 

(б) избор на оператор; 
(в) пристап до служба за итни повици; 
(г) услуги со додадена вредност; 
(д) претставување на идентификација на повикувач-

ка линија (CLIP), рестрикција на претставување на 
идентификација на повикувачка линија (CLIR),  прет-
ставување на идентификација на повикана линија 
(COLP) и рестрикција на претставување на идентифи-
кација на повикана линија (COLR); 

(ѓ) услуги за обезбедување на комуникации со по-
средување на служба на оператор; 

(е) услуги за пристап до служба за информации за 
телефонски броеви; 

(ж) изнајмени линии за интерконекција. 
(4) Операторот со значителна пазарна моќ ќе извр-

ши дополнување на услугите наведени во став 3 од 
овој член, на барање на Агенцијата врз основа на на-
правена анализа на пазарот. 

(5) Услугите за интерконеција мора да бидат довол-
но расчленети, за да операторот што бара интерконек-
ција не е обврзан да плаќа надоместок за услуги што не 
ги побарал. 

 
Член 11 

Содржина на референтната понуда  
за интерконекција 

 
Референтната понуда за интерконекција на опера-

тор со значителна пазарна моќ, особено содржи: 
(а) вид на електронски комуникациски услуги во 

врска со интерконекцијата; 
(б) географска достапност на услугите за интерко-

некција; 
(в) постапка за поднесување на барање за интерко-

некција и склучување на договор за интерконекција; 
(г) рокови за исполнување на барањето за интерко-

некција; 
(д) структура и ниво на цени за интерконекција; 
(ѓ) услови за плаќање, вклучувајќи и порамнување; 
(е) спецификација на меѓународни системи за сиг-

нализација на МУТ и хармонизирани стандарди и тех-
нички прописи на Европската унија; 
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(ж) интерфејси, листа и идентификација на точките 
за интерконекција со технички детали и капацитет на 
секоја точка за интерконекција и други технички стан-
дарди за интерконекција; 

(5) Агенцијата по одобрување на предложената ре-
ферентна понуда за интерконекција ја објавува на сво-
јата веб-страна. 

(6) По одобрување на референтната понуда за ин-
терконекција, операторот на јавна комуникациска мре-
жа со значителна пазарна моќ обезбедува соодветни 
информации од референтната понуда за интерконекци-
ја за другите оператори на јавни комуникациски мрежи 
и даватели на јавни комуникациски услуги. 

(з) услови за меѓуоперативно тестирање; 
(ѕ) пристап до служба за информации за телефон-

ски броеви, обезбедување на комуникации со посреду-
вање на служба на операторот и служби за итни пови-
ци; 

(и) предвиден обем на комуникацискиот сообраќај;  (ј) индикатори за квалитет на услугите; Член 13 (к) просторни услови за колокација на опрема за 
интерконекција и услови за физички пристап до опре-
мата; 

Цени за интерконекција 
 
(1) Цените за интерконекција утврдени со референтна-

та понуда за интерконекција на операторите на јавните 
електронски комуникациски мрежи со значителна пазар-
на моќ, ќе бидат определени според трошоците и кара-
ктеристиките и можностите што ќе бидат вклучени во 
сметководствените системи за трошоци, засновани на 
целосно распределените идни предвидливи трошоци на 
мрежата, а идните предвидливи трошоци можат да се 
засноваат на тековните трошоци. 

(л) заштита на правата на интелектуална сопстве-
ност; 

(љ) времетраење на договорот за интерконекција; 
(м) постапка за измена на договорот за интерконек-

ција при промена на референтната понуда за интерко-
некција, како и повторно преговарање за договор за ин-
терконекција; 

(н) дефинирање и ограничување на одговорноста и 
обештетувањата;  

(њ) постапка за решавање на спорови; (2) Агенцијата ги контролира цените од референтна-
та понуда за интерконекција врз основа на методологија 
со која најприближно се одредува економски ефикасно-
то формирање на цените за интерконекција, земајќи ги 
во предвид цените од споредливите конкурентни паза-
ри и споредливи оператори. 

(о) постапка за раскинување на договорот за интер-
конекција и 

(п) лица за контакт во врска со прашања поврзани 
со интерконекција.  

 
Член 12 (3) Во период од 2 (две) години од влегување во си-

ла на овој правилник, цените за интерконекција што ги 
нудат операторите на јавните електронски комуникаци-
ски мрежи со значителна пазарна моќ што се утврдени 
со референтната понуда за интерконекција, ќе се засно-
ваат на LRIC методологијата, со можност долгорочната 
предвидлива вредност на мрежните елементи неопходни 
за интерконекција да се пресметува користејќи ги како 
основа тековните трошоци на операторите на јавните 
електронски комуникациски мрежи со значителна па-
зарна моќ. 

Постапка за одобрување на референтна понуда  
за интерконеција 

 
(1) Операторите со значителна пазарна моќ на реле-

вантен пазар, се должни во рок од 30 (триесет) дена од 
денот на донесувањето на одлуката со која се опреде-
лени за оператори со значителна пазарна моќ да доста-
ват до Агенцијата предлог на референтна понуда за ин-
терконекција, која мора да биде доволно детална, за да 
можат другите оператори што бараат специфични ус-
луги поврзана со интерконекцијата, да не плаќаат за 
техничките средства што не се потребни за бараната 
услуга. 

 
IV. 

(2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на приемот на предложената референтна понуда за ин-
терконекција ја разгледува и одобрува референтната 
понуда за интерконекција или го известува операторот 
на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна 
моќ дека истата не е во согласност со одредбите од За-
конот за електронските комуникации и овој правилник.  

Преодни и завршни  одредби 
 

Член 14 
Престанок на важноста 

 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престануваат да важат Општите услови за склучување 
на договори за меѓусебно поврзување на телекомуни-
кациските мрежи на јавните телекомуникациски опера-
тори (�Службен весник на РМ� бр. 69/99). 

(3) Доколку предложената референтна понуда за ин-
терконекција не е во согласност со одредбите од Законот 
за електронските комуникации и овој Правилник, Аген-
цијата со известувањето во писмена форма може да поба-
ра од операторот на јавна комуникациска мрежа со значи-
телна пазарна моќ да изврши измени на предложената ре-
ферентна понуда за интерконекција, со отстранување на 
неусогласеностите и во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на приемот на известувањето, да достави изменет предлог 
на референтна понуда за интерконекција. 

 
Член  15 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. (4) Доколку изменетиот предлог на референтна пону-

да за интерконекција доставен до Агенцијата не е во сог-
ласност со известувањето од Агенцијата од став 3 на овој 
член, ќе се одобри референтната понуда за интерконеција 
на операторот со значителна пазaрна моќ со направените 
измени што биле побарани од Агенцијата. 
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