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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

5724. 
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 9 декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕКОНОМИЈА –  

ИДРИЗОВО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. За управител на Друштвото за производство, про-

мет и услуги ЕКОНОМИЈА – ИДРИЗОВО ДООЕЛ Скопје 
се избира Славчо Цветановски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр. 24-10838/1 Претседател на Владата 
9 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

5725. 
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 9 
декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ПРЕПОРОД 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

1. За управител на Друштвото за производство, про-
мет и услуги ПРЕПОРОД ДООЕЛ Скопје, се избира 
Бобан Стојаноски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр. 24-10839/1 Претседател на Владата 
9 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5726. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 8 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА  ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ 
 

1. Лазар Трајчев се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за железнич-
ка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје, 
на негово барање. 

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

Бр.24-4832/2 Претседател на Владата 
8 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

5727. 
Врз основа на член 48 став 2 и став 5 алинеја 1 од 

Законот за едношалтерскиот систем и за водење на тр-
говскиот регистар и регистар на други правни лица 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/2011, 53/2011, 
70/2013 и 115/2014), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 8 декември 2014 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 

 
1. Лазар Трајчев се разрешува од должноста заме-

ник член на Комисијата за жалби, на негово барање. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр.24-4833/2 Претседател на Владата 
8 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5728. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 8 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 
1. д-р Томе Неновски се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за 
државни патишта, на негово барање. 

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

 
Бр. 24-10808/1 Претседател на Владата 

8 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5729. 
Врз основа на член 3 од Законот за инспекцијата на 

труд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/97, 29/2002, 36/2011, 164/2013 и 44/2014), а во врска со 
член 47 став 2 од Законот за организација и работа на ор-
ганите на државната управа („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 
и 51/2011), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 9 декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 

 
1. Насер Бајрами се разрешува од должноста дирек-

тор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав 
на Министерството за труд и социјална политика. 

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

Бр. 24-10837/1 Претседател на Владата 
9 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

5730. 
Врз основа на член 17 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во„Службен весник 
на Република Македонија“ („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 8 де-
кември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Одборот за контрола 

на материјално-финансиското работење на Јавното 
претпријатие Службен весник на Република Македони-
ја - Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Аки Мустафи, 
- Васко Апостоловски, 
- Гоце Кузмановски, 
- Нелко Нелковски, 
- Ромео Јосифовски. 
2. За членови на Одбор за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија - Скопје, за 
време од шест месеци се именуваат: 

- Аки Мустафи, 
- Васко Апостоловски, 
- Гоце Кузмановски, 
- Нелко Нелковски, 
- Ромео Јосифовски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 24-10878/1 Претседател на Владата 

8 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5731. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 8 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА 
НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБО-
ТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА-СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на 
Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-
Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Селим Адеми 
- Бедрудин Телак 
- Димитар Шулевски. 
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со пасишта-Скопје, за вре-
ме од шест месеци се именуваат: 

 - Селим Адеми 
- Бедрудин Телак 
- Димитар Шулевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-10879/1                  Претседател на Владата 

8 декември 2014 година         на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5732. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 8 
декември 2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА 

НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РА-

БОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈ-

НОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“-ПРОБИШТИП  
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на 

Јавното претпријатие за извршување на водостопански 

дејности ХС „Злетовица“-Пробиштип, поради истек на 
мандатот, се разрешуваат: 

- Ернад Цамиќ 

- Билјана Максимова-Трајчева 
- Лидија Арсовска 

- Лазо Димчов. 

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за извршување на водостопански дејности ХС 

„Злетовица“-Пробиштип, за време од шест месеци, се 

именуваат: 
- Ернад Цамиќ 

- Билјана Максимова-Трајчева 

- Лидија Арсовска 

- Лазо Димчов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

Бр. 24-10880/1                  Претседател на Владата 

8 декември 2014 година         на Република Македонија, 

     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

5733. 
Врз основа на член 144 од Законот за заштита и 

спасување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011 и 

41/2014) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 
139/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 8 декември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ 

НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ  
НЕПОГОДИ 

 

1. Од должноста членови на Комисијата за процен-

ка и утврдување на висината на штетата од елементар-
ни непогоди се разрешуваат:  

- Теута Незири, 

- Коста Трајковски. 
2. За членови на Комисијата за проценка и утврду-

вање на висината на штетата од елементарни непогоди 

се именуваат: 

- Блерим Златку од Министерството за економија, 
- Љупчо Манчевски од Министерството за животна 

средина и просторно планирање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-10884/1 Претседател на Владата 

8 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  

5734. 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за сточар-

ството (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 7/08, 116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИ-

ДОВИ, РАСИ И ХИБРИДИ КОИ СОГЛАСНО СО 

ОДГЛЕДУВАЧКАТА ПРОГРАМА СЕ НАМЕНЕТИ  

ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуват посебните крите-

риуми за одделни видови, раси и хибриди кои согласно 

со одгледувачката програма се наменети за размножу-

вање. 

 

Член 2 

  Посебни критериуми за одделните видови, раси и 

хибриди е утврдувањето на присуство или отсуство на 

генетски предиспонирани, односно наследни (хереди-

тарни) болести или состојби. 

Генетски предиспонирани, односно наследни (хере-

дитарни) болести или состојби кај одделни видови на 

домашни животни се: 

1. Кај говедата: 

- BLAD (бовина леукоцитна атхезиона дефициенца) и 

- ЦВМ (комплексна вертебрална малформација); 

2. Кај овците: 

- Прион протеин генотипизција и 

- Полиморфизам на протеини на млеко; 

3. Кај козите: 

- Прион протеин генотипизција и 

- Полиморфизам на протеини на млеко и 

4. Кај свињите 

- Стрес осетливост. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.08-11275/3 Министер за земјоделство, 

4 декември 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РМ  

5735. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска 

со членовите 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105 и 106 од Законот за електронските кому-

никации („Службен весник на Република Македонија“ 

број 39/2014), директорот на Агенцијата за електрон-

ски комуникации на ден 12.12.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ  

ОПФАТЕНИ СО УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на обез-

бедување на услугите опфатени со универзалната ус-

луга, квалитетот на услугите опфатени со универзална-

та услуга, а особено параметрите за квалитет, нивните 

мерни вредности и начинот на нивното мерење, како и 

начинот на пресметување на нето трошоците за обезбе-

дување на услугите опфатени со универзалната услуга. 

 

Член 2 

(1) Услуги опфатени со универзалната услуга, а кои 

се предмет на уредување со овој правилник, во соглас-

ност со Глава дванаесетта од Законот за електронските 

комуникации се: 

- Обезбедување пристап на фиксна локација и обез-

бедување на телефонски услуги; 

- Обезбедување на целосен телефонски именик и 

целосна телефонската служба за информации; 

- Обезбедување јавни телефонски говорници или 

други јавни пристапни точки за обезбедување на говор-

ни телефонски услуги и 

- Преземање на мерки за лицата со инвалидитет и за 

учениците со посебни обрзовни потреби во редовните 

и посебните основни и средни училишта. 

 

Член 3 

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

за електронските комуникации се употребуваат и изра-

зи кои го имаат следното значење: 

1) телефонски именик е податочна база за теле-

фонските претплатници на одреден оператор; 

2) целосен телефонски именик е податочна база за 

телефонските претплатници на сите оператори во Ре-

публика Македонија (фиксни и мобилни); 

3) телефонска служба за информации е јавно дос-

тапна телефонска услуга  за обезбедување на информа-

ции од целосниот телефонски именик; 

4) претплатничка линија е врска помеѓу мрежна-

та завршна точка на страната на претплатникот и 

мрежната завршна точка на локацијата на пристапната 

јамка на која давателот на универзалната услуга има 

поставено активна пристапна опрема; 

 5) пријава на дефект е пријава за прекин или на-

рушен квалитет на услугата предизвикан од дефект во 

јавната електронска комуникациска мрежа на операто-

рот или во друга јавна електронска комуникациска 

мрежа поврзана со таа мрежа, а која е примена од над-

лежната служба на давателот на универзална услуга за 

поврзување на крајниот корисник со јавна телефонска 

мрежа, но не се однесува на дефектите на  претплат-

ничката терминална опрема; 

6) зачестеност на дефекти по претплатничка ли-

нија е процентуален однос помеѓу бројот на пријави на 

дефекти на претплатничката линија во одреден времен-

ски период и просечниот број на претплатнички линии 

на соодветната јавна електронска комуникациска мре-

жа во истиот временски период; 

7) зачестеност на неуспешни повици е процентуа-

лен однос помеѓу бројот на неуспешни повици и вкуп-

ниот број на сите повици во одреден временски пе-

риод; 

8) зачестеност на приговори за износот на смет-

ката за извршена универзална услуга е процентуа-

лен однос помеѓу бројот на приговори за износот на 

сметката за извршената универзална услуга  и вкупни-

от број на сите издадени сметки за таа услуга;  

9) удел на исправни јавни телефонски говорни-

ци е процентуален однос помеѓу бројот на јавни теле-

фонски говорници во исправна работа и вкупниот број 

на сите поставени јавни телефонски говорници; 

10) време за одговор на лице-оператор е времето 

што поминува од моментот на прием на последната ци-

фра на повикувачкиот број на надлежната служба на 

операторот на јавната телефонска мрежа до моментот 

на јавување на лицето-оператор; 

11) време на одговор на телефонската служба за 

информации е времето што поминува од моментот на 

прием на последната цифра на повикувачкиот број на 

телефонската служба за информации до моментот на 

јавување на лицето задолжено за давање на информа-

ции од целосниот телефонски именик, односно до мо-

ментот на јавување на автоматскиот говорен систем; 

12) време на отстранување на пријавен дефект 

на претплатничка линија е времето што поминува од 

моментот на приемот на пријавата за дефект до момен-

тот на отстранување на дефектот, односно повторно 

воспоставување на непрекината телефонска услуга; 

13) време на воспоставување на повик е време 

изразено во секунди со точност од една десетина се-

кунда што поминува од моментот кога јавната комуни-

кациска мрежа ги примила сите податоци потребни за 

воспоставување на врска до моментот кога повикува-

чот ќе добие сигнал на зафатеност, сигнал на звонење 

или сигнал на јавување;  

14) време на воспоставување на услугата е вре-

мето мерено во денови што поминува од денот на при-

емот на барање за обезбедување на одредена јавна ко-

муникациска услуга во пишана или електронска форма 
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до денот на приклучување на претплатничката терми-

нална опрема на јавната комуникациска мрежа, однос-

но до моментот на обезбедување на бараната услуга; 

15) нематеријални поволности од обезбедување 

на универзална услуга се поволности што давателот 

на универзална услуга ги стекнува заради зголемена 

препознатливост на неговиот трговски заштитен знак 

(лого на компанијата), присутноста на целата терито-

рија на државата и на тоа споредливо помалите трошо-

ци што му се потребни за ширење на својата мрежа до 

нови корисници, животниот циклус на одделен корис-

ник и маркетиншката предност заради пристапот до го-

лемата база на телефонски корисници. Нематеријални-

те поволности не можат непосредно да се измерат, но 

затоа повеќето можат да се оценат. 

16) материјални поволности од обезбедување на 

универзална услуга се поволности што се мерливи и 

кои што давателот на универзална услуга ги стекнува 

на пример заради водењето на збирна сметка и збирна 

база на податоци. 

 

2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛ НА  

УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 

Член 4 

(1) Агенцијата може да определи еден или повеќе 

даватели на универзална услуга за обезбедување на ус-

лугите од членот 2 на овој правилник, на начин и по 

постапка утврдена во членот 97 од Законот за елек-

тронските комуникации. 

(2) Критериумите за оценување врз основа на кои 

ќе се изврши избор на давател на универзална услуга, 

Агенцијата ги определува во Одлуката за објавување 

на јавен тендер и во тендерската документација, при 

што особено ке ја има предвид: 

- подготвеноста на кандидатот да ја обезбедува ус-

лугата опфатена со универзална услуга и 

- висината на потребните средства за обезбедување 

на услугата,  соодветниот нето трошок за тоа обезбеду-

вање и предвидениот износ на надомест од компенза-

цискиот фонд за универзална услуга што ќе го бара 

кандидатот за да ја обезбедува услугата.  

 

Член 5 

(1) Директорот на Агенцијата донесува одлука за 

објавување на јавен тендер за избор на еден или повеќе 

даватели на универзална услуга во согласност со чле-

нот 97 став (8) од Законот за електронските комуника-

ции и истата треба особено да содржи:  

- услугите опфатени со универзалната услуга што 

ќе бидат предмет на  јавниот тендер; 

- број на даватели на универзална услуга за обезбе-

дување на услугите што ќе бидат предмет на јавниот 

тендер;  

- документацијата што кандидатите треба да ја дос-

тават; 

- критериумите за оценување; 

- рок и начин на поднесување на понудите; 

- место и време кога заинтересираните страни мо-

жат да ја добијат тендерската документација, цената на 

тендерската документација, начинот за плаќање на ис-

тата и лицето за контакт; 

- рок во кој кандидатите ќе бидат известени за до-

несената одлука и 

- рокот во кој ќе се склучи договор со избраниот да-

вател на универзална услуга. 

(2) Одлуката од ставот (1) на овој член се објавува 

во „Службен весник на Република Македонија“ и на 

веб страната на Агенцијата. 

 

Член 6 

(1) Доколку при постапката на јавен тендер не се 

изврши избор на давател на универзална услуга, 

Агенцијата може да донесе одлука со која ќе определи 

еден или повеќе даватели на универзална услуга. 

Агенцијата како давател на универзална може да го оп-

редели операторот со значителна пазарна моќ на јавни 

телефонски услуги на определена фиксна локација или 

операторот со најголем број на претплатници на јавни 

телефонски услуги на определена фиксна локација. 

При донесувањето на одлуката Агенцијата ќе ги при-

мени принципите на ефективност, објективност и тран-

спарентност. 

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член, која тре-

ба да биде детално образложена, поблиску се одредува-

ат обврските што треба да ги исполни секој од давате-

лите на универзална услуга, а особено во поглед на ге-

ографската покриеност, како и за начинот и условите 

за обезбедување на универзалната услуга, а во соглас-

ност со одредбите на Законот  за електронските кому-

никации и овој правилник. 

(3) Агенцијата, пред да ја донесе одлуката од ставот 

(1) на овој член ќе побара од сите оператори на јавно 

достапни телефонски услуги да и достават податоци за 

покриеноста со електронската комуникациска мрежа, 

податоци за планираното зголемување на покриеноста, 

планираните понуди на услуги на пазарот, вклучувајќи 

ги и цените како и финансиските показатели за работе-

њето на операторот, а со цел да се утврди можноста за 

обезбедување на услугите опфатени со универзалната 

услуга.  

 

3. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ОПФАТЕНИ СО 

УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА 

 

3.1 Обезбедување пристап на фиксна локација и 

обезбедување на телефонски услуги 

 

Член 7 

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње пристап на фиксна локација и обезбедување на те-

лефонски услуги треба на секој краен корисник, врз ос-
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нова на негово разумно барање, да му обезбеди поврзу-

вање со јавна комуникациска мрежа на фиксна лока-

ција, со што ќе му овозможи: 

- Појдовни и дојдовни говорни повици во нацио-

налниот (домашниот) и меѓународниот телефонски со-

обраќај; 

- Комуникација преку факсимил машина и 

- Пренос на податоци со брзина доволна да се обез-

беди ефикасен пристап на интернет, како што е утврде-

но во членот 8 од овој правилник. 

(2) Услугите од став (1) на овој член се обезбедува-

ат преку јавна комуникациска мрежа без разлика на ви-

дот на применетата технологија (поврзување со кабел-

ска мрежа или радиокомуникациска мрежа). 

(3) Давателот на универзална услуга треба да обез-

беди услугите од ставот (1) на овој член да им бидат 

достапни на претплатниците непрекинато во текот на 

целото времетраење на склучениот претплатнички до-

говор, освен во случаите утврдени во членот 115 од За-

конот за електронските комуникации. 

(4) Давателот на универзална услуга од став (1) на 

овој член треба да воспостави и одржува Служба за 

грижа за корисниците, во која спаѓаат: 

- Служба за информации во врска со услугите; и 

- Служба за пријава и отстранување на дефекти на 

претплатничка линија. 

(5) Службата за информации во врска со услугите 

од ставот (4) алинеја 1 на овој член  треба да им биде 

на располагање на крајните корисници од 08-20 часот, 

а Службата за пријава и отстранување на дефекти на 

претплатничка линија од ставот (4) алинеја 2 на овој 

член треба да им биде на располагање на крајните ко-

рисници 24 часа, секој ден во неделата. 

 

Член 8 

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на услугата од членот 7 став (1) алинеја 3 од овој 

правилник, во согласност со членот 104 ставови (2) и 

(3) од Законот за електронските комуникации треба на 

краен корисник на фиксна локација, врз основа на не-

гово разумно барање да му обезбеди поврзување со јав-

на комуникациска мрежа со што ќе му овозможи пре-

нос на податоци со брзина од 2Мb/s за дојдовна насока 

(dawnlink) што е доволна да се обезбеди ефикасен 

пристап на интернет. 

(2)  Брзината на пренос на податоци од ставот (1) на 

овој член, давателот на универзална услуга треба да ја 

обезбеди во рок од една година од денот на склучување 

на договорот од членот 97 став (1) на Законот за елек-

тронските комуникации. 

(3) Агенцијата врши надзор на обезбедувањето на 

универзалната услуга согласно ставовите (1) и (2) на 

овој член, во согласност со членот 35 од Законот за 

електронските комуникации. 

3.2 Целосен телефонски именик и телефонска  

служба за информации 

 

3.2.1. Форма и содржина на целосниот телефонски 

именик 

 

Член 9 

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње целосен телефонски именик го обезбедува целосни-

от телефонски именик во печатена и/или електронска 

форма. 

(2) Целосниот телефонски именик треба да содржи 

податоци особено за:  

- телефонските претплатници кои се граѓански 

лица: име, презиме, евентуално титулар, адреса и теле-

фонски број; 

- телефонските претплатници што се правни или 

физички лица: назив, седиште, адреса на сите деловни 

единици (доколку ги има) со соодветните телефонски 

броеви, а најмалку еден телефонски број за секоја ад-

реса. 

(3) Целосниот телефонски именик обебеден во пе-

чатена форма освен податоците за телефонските прет-

платници може да содржи и комерцијални огласи.  

 

Член 10 

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на целосен телефонски именик треба податоците за 

претплатниците на различни оператори да ги прикаже 

на идентичен и недискриминаторски начин во целос-

ниот телефонски именик. 

(2) Во целосниот телефонски именик кој е достапен 

во електронска форма промените на податоците за 

претплатниците се прикажуваат во рок не подолг од 24 

часа од приемот на променетите податоци и истиот се 

ажурира постојано. Целосниот телефонски именик кој 

е достапен во печатена форма треба да се ажурира и 

објавува најмалку еднаш годишно. 

(3) Податоците за претплатниците од целосниот те-

лефонски именик треба да им бидат на располагање на 

сите даватели на телефонски именици, како и на теле-

фонската служба за информации од целосниот теле-

фонски именик, на транспарентен и недискриминатор-

ски начи и по цени базирани на трошоци.  Агенцијата 

на својата веб страна објавува податоци за давателите 

на телефонски именици како и за давателите на уни-

верзална услуга за обезбедување телефонска служба за 

информации од целосниот телефонски именик. 

(4) Податоците за претплатниците од целосниот те-

лефонски именик можат да бидат користени само за 

онаа намена за која претплатникот му дал писмена сог-

ласност на својот оператор, како и во случаи утврдени 

со закон. 

 

Член 11 

(1) Операторите во согласност со начелата на неп-

ристрасност, недискриминација и по цени базирани на 

трошоци му ги доставуваат податоците  за своите прет-

платници  на давателот на универзална услуга за обез-

бедување на целосен телефонски именик.  
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(2) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на целосен телефонски именик во договор со сите 

оператори го утврдува образецот за доставување на по-

датоци за претплатниците и истиот треба да содржи 

податоци особено за: 

 - телефонските претплатници кои се граѓански 

лица: име, презиме, евентуално титулар, адреса и теле-

фонски број; 

- телефонските претплатници што се правни или 

физички лица: назив, седиште, адреса на сите деловни 

единици (доколку ги има) со соодветните телефонски 

броеви, а најмалку еден телефонски број за секоја ад-

реса; 

- согласност, односно забрана од претплатникот не-

говите податоци или дел од податоците да бидат обја-

вени во печатениот или електронски целосен телефон-

ски именик или до тие податоци да може да се дојде 

преку телефонската служба за информации.  

(3) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на целосен телефонски именик ја определува поста-

пката, начинот, роковите и временската рамка кога 

операторите треба да ги достават податоците или изме-

ните на податоците за своите претплатници. 

(4) Операторите треба податоците за своите прет-

платници да му ги доставуваат на давателот на универ-

зална услуга за обезбедување на целосен телефонски 

именик најмалку еднаш годишно, а измените на пода-

тоците за своите претплатници во рок од 48 часа по 

направената измена. 

(5) Операторите не доставуваат податоци во целос-

ниот телефонски именик за оние свои претплатници 

кои што во писмена форма имаат побарано нивните по-

датоци да не бидат објавувани.  

(6) Доколку претплатникот го пренесе телефонски-

от број кај друг оператор, операторот-примател на бро-

јот по извршеното пренесување на бројот е одговорен 

за доставување на податоците на претплатникот во це-

лосниот телефонски именик. 

(7) Операторите се одговорни за точноста на пода-

тоците на своите претплатници што се доставуваат во 

целосниот телефонски именик. Давателот на универ-

залната услуга за обезбедување на целосен телефонски 

именик не е одговорен за објавените податоци во це-

лосниот телефонски именик, а кои му ги доставил со-

одветниот оператор. 

 

Член 12 

(1) Операторот треба да ги информира своите прет-

платници за нивните права поврзани со објавувањето 

на нивните податоци во целосниот телефонски именик. 

(2) Секој претпланик на јавно достани телефонски 

услуги има право до својот оператор да достави писме-

но барање со кое ќе побара неговите податоци да не 

бидат објавени во целосниот телефонски именик, или 

пак да достави писмено барање со кое ќе побара вклу-

чување, повлекување, односно бришење на сите или на 

дел од податоците објавени во целосниот телефонски 

именик, без притоа да му биде наплатен било каков на-

доместок. 

 

3.2.2 Tелефонска служба за информации  

од целосниот телефонски именик 

 

Член 13 

(1) Давателот на универзалната услуга за обезбеду-

вање на телефонска служба за информации треба да им 

обезбеди можност на корисниците  да ги добијат пода-

тоците за претплатниците кои се објавени во целосниот 

телефонски именик преку: 

- повикување на  скратен број, определен со Планот 

за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услу-

ги на Република Македонија и кој е достапен од било 

која јавна телефонска мрежа во Република Македонија; 

- испраќање на кратка текстуална порака на  скра-

тен број, определен со Планот за нумерација на јавните 

комуникациски мрежи и услуги на Република Македо-

нија и кој е достапен од било која јавна телефонска 

мрежа во Република Македонија, а која обезбедува 

можност за испраќање на текстуални пораки; или 

- Пристап на интернет портал, без наплата на надо-

месток. 

(2) Телефонската служба за давање на информации 

преку повикување на скратен број од став (1) алинеја 1 

на овој член треба, без надоместок, да му биде достап-

на на  корсисник на јавна говорница, како и на корис-

ник кој е слеп или на некој друг начин му е оневозмо-

жено читање на телефонски именик, а кој е регистри-

ран кај давателот на универзална услуга како лице со 

инвалидитет. 

(3) Телефонската служба за давање на информации 

од целосниот телефонски именик преку испраќање на 

кратка текстуална порака од став (1) алинеја 2 на овој 

член треба без надоместок, да му биде достапна на ко-

рисник со оштетен слух кој не е во можност да ја добие 

бараната информација преку повикување на скратен 

број од став (1) алинеја 1 на овој член.  

(4) Податоците што ги води телефонската служба за 

информации од целосниот телефонски именик треба да 

се ажурираат најмалку еднаш месечно. 

 

3.3 Јавни телефонски говорници или други јавни 

пристапни точки за обезбедување на говорни  

телефонски услуги 

 

Член 14 

(1) Давателот на универзална услуга за обезбеду-

вање на јавни телефонски говорници или други јавни 

пристапни точки за обезбедување на говорни улуги, 
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на територијата на која ја обезбедува услугата треба 

да постави  јавни телефонски говорници или други 

јавни пристапни точки, за да се задоволат разумните 

потреби на крајните корисници од аспект на географ-

ската покриеност со задоволителен број на јавни теле-

фонски говорници или други јавни пристапни точки 

со можност за пристап на крајните корисници со ин-

валидитет и со соодветен квалитет на услугата во сог-

ласност со членот 103 од Законот за електронските 

комуникации. 

(2) Давателот на универзална услуга од став (1) на 

овој член треба да обезбеди можност од сите поставени 

јавни телефонски говорници бесплатно да се бираат 

броевите на службите за итни повици, како и на теле-

фонската служба за информации од целосниот теле-

фонски именик. 

(3) Давателот на универзална услуга од став (1) на 

овој член треба да обезбеди поставените јавни теле-

фонски говорници да прифатат и поинаков начин на 

исплата, како што се монети, дебитни и кредитни кар-

тички или при-пејд картички. 

(4) Давтелот на универзална услуга од став (1) на 

овој член треба да обезбеди разумен број и поставе-

ност на јавните телефонски говорници што ќе бидат 

прилагодени за лицата со инвалидитет.  Агенцијата 

може да го задолжи давателот на универзална услуга 

да обезбеди јавни телефонски говорници прилагодени 

за потребите на лицата со инвалидитет на одредено 

подрачје врз основа на искажани оправдани потреби, 

односно во координација со здруженијата на лица со 

инвалидитет. 

(5) Доколку Агенцијата определи друг давател на 

универзална услуга за обезбедување на јавни телефон-

ски говорници или други јавни пристапни точки за ис-

тата територија, дотогашниот давател на универзална 

услуга за обезбедување на јавни телефонски говорници 

треба да го информира новиот давател на универзална-

та услуга за состојбата и покриеноста на подрачјето со 

јавни телефонски говорници, а кое може да влијае на 

исполнување на обврските определени во ставовите (2) 

и (3) на овој член за новиот давател на универзалната 

услуга. 

(5) Давателот на универзална услуга од став (1) на 

овој член може на територијата на која ја обезбедува 

услугата, да го прекине обезбедувањето на јавни теле-

фонски говорници на одредена локација, особено во 

следните случаи. 

- доколку во непосредна близина на јавната теле-

фонска говорница е поставена друга јавна телефонска 

говорница и 

- доколку јавната телефонска говорница е уништен 

или сериозно оштетена најмалку три пати последова-

телно во период од една година. 

3.4  Мерки за лицата со инвалидитет и за учениците 

со посебни обрзовни потреби во редовните и посеб-

ните основни и средни училишта 

 

Член 15 

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на услугата од членот 7 став (1) алинеја 1 од овој 

правилник и давателот на универзална услуга за обез-

бедување на услугата од членот 14 на овој правилник, 

при обезбедувањето на услугите треба да ги имаат 

предвид потребите на лицата со инвалидитет со презе-

мање на соодветни мерки, а со цел да им обезбедат 

пристап до услугите и прифатливост на цените на ус-

лугите екввалентни на оние што ги имаат другите крај-

ни корисници во Република Македонија. 

(2) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на услугата од членот 7 став (1) алинеја 1 од овој 

правилник треба на лицата со оштетен слух или на ли-

цата со сериозни говорни проблеми да им понуди тер-

минална опрема, по цена базирана на трошок, која ќе 

им овозможи повици еднакви на говорните, како на 

пример пракање на текстуални пораки или на некој 

друг визуелен начин, како на пример интернет киосци. 

Секоја поправка или замена на терминалната опрема ќе 

биде извршена бесплатно од страна на давателот на 

универзалната услуга, освен ако се докаже дека прет-

платникот ја злоупотребил терминалната опрема. 

(3) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на услугата од членот 7 став (1) алинеја 1 од овој 

правилник треба да обезбеди за слепите лица и лицата 

кои имаат сериозни проблеми со видот можност за 

примање бесплатни информации за цената на услугите 

или за нивната последна телефонска сметка со бирање 

на посебен број определен со Планот за нумерација на 

јавните комуникациски мрежи и услуги на Република 

Македонија. 

(4) Давателот на универзалната услуга за обезбеду-

вање на услугата од членот 7 став (1) алинеја 1 од овој 

правилник треба да овозможи за лицата со инвалиди-

тет, на нивно барање, плаќањето на сметката за обезбе-

дената универзална услуга да се изврши на адресата на 

која што живее лицето. 

(5) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на услугата од членот 14 на овој правилник, по ба-

рање поднесено од страна на разумен број на крајни 

корисници со оштетен слух или на крајни корисници 

со сериозни говорни проблеми, треба на одредена ло-

кација да постави јавни телефонски говорници со мож-

ност за текстуална комуникација. 

(6) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на услугата од членот 15 на овој правилник  треба 

да обезбеди одреден број од јавните телефонски говор-

ници да бидат достапни и употребливи за лица што ко-

ристат инвалидска количка. 
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(7) Давателот на универзалната услуга за обезбеду-

вање на услугата од членот 7 став (1) алинеја 3 од овој 

правилник треба на сите редовни и посебни основни и 

средни училишта во Република Македонија, по нивно 

разумно барање и по цени базирани на трошок да им 

обезбеди соодветни услуги, терминална опрема за 

пристап до услугата пренос на податоци со брзина од 2 

Мb/s за оние ученици кои што од овие училишта се 

идентивикувани како ученици со посебни образовни 

потреби. 

 

4. ЦЕНИ И ОПШТИ УСЛОВИ И  

ДЕТАЛНА СМЕТКА 

 

Член 16 

(1) Општите услови за обезбедување на универзал-

ната услуга на давателот на универзална услуга кој 

обезбедува и други видови на електронски комуника-

циски услуги се составен дел на општите услови за 

пристап и користење на јавни комуникациски услуги 

утврдени во членот 108 став (1) од Законот за елек-

тронските комуникации. 

(2) Агенцијата го следи нивото и промените на це-

ните на услугите опфатени со универзалната услуга во 

согласност со членот 99 од Законот за електронските 

комуникации. 

(3) Давателот на универзална услуга треба да ги ут-

врдува цените за обезбедување на универзалната услу-

га, така што претплатниците на определени услуги оп-

фатени со универзалната услуга  да не се должни да 

платат за средства или  услуги што не се неопходни 

или не се потребни за обезбедување на универзалната 

услуга. 

(4) Давателот на универзална услуга треба да пону-

ди посебни цени или пакети што се разликуваат од 

оние што се обезбедуваат врз основа на стандардни ко-

мерцијални услови со цел на крајните корисници со 

статус на социјален случај и/или на крајните корисни-

ци со посебни социјални потреби согласно со закон, да 

им се обезбеди користење на услугите опфатени со 

универзалната услуга. 

(5) Давателот на универзална услуга треба да им 

обезбеди на своите претплатници можност за контрола 

на трошоците соглсно членот 100 став (2) од Законот за 

електронските комуникации.   

 

Член 17 

(1) Давателот на универзална услуга треба на свои-

те претплатници бесплатно да им изготви и достави де-

тална сметка во согласност со членот 101 од Законот за 

електронските комуникации. 

(2) Деталната сметка од ставот (1) на овој члена 

треба особено да содржи: 

а) периодот на кој се однесува смеката; 

б) износот на претплатата; 

в) видот и износот на еднократните и другите надо-

местоци за пресметковниот период; 

г) направени повици и нивното времетраење; 

д) број на пресметковни единици и вкупно пресме-

тани износи за: 

- национален сообраќај, 

- меѓународен сообраќај, 

- сообраќај кон мобилни и/или фиксни јавни кому-

никациски мрежи, 

- пренос на податоци (одделно за пристап до интер-

нет и одделно за интернет сообраќај) и 

ѓ) други дополнителни услуги. 

(3) Доколку давателот на универзална услуга обез-

бедува и други видови на електронски комуникациски 

услуги во деталната сметка прегледно, треба да бидат 

одвоени трошоците за обезбедување на услугите опфа-

тени со универзалната услуга од трошоците за обезбе-

дување на другите видови на електронски комуника-

циски услуги. 

 

5. БАРАЊА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ  

ОПФАТЕНИ СО УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА 

 

5.1 Параметри за квалитет и нивно мерење 

 

Член 18 

(1) Давателот на универзална услуга ги мери пара-

метрите за квалитет на  услугите опфатени со универ-

залната услуга во согласност со одредбите на овој пра-

вилник на начин и според постапка утврдени со упат-

ството на ЕТSI EG 202 057. 

(2) Давателот на универзална услуга најдоцна до 31 

март во тековната година, а за претходната година до 

Агенцијата  доставува извештај со податоци за квали-

тетот на обезбедување на универзалната услуга врз ба-

за на параметрите за квалитет и мерните методи и ис-

тиот го објавува на достапен, детален и разбирлив на-

чин. Овој извештај, давателот на универзална услуга го 

доставува и за период пократок од една година на ос-

новано барање на Агенцијата, во рок од 30 дена од де-

нот на приемот на барањето. 

(3) Агенцијата врши надзор на квалитетот на уни-

верзалната услуга и доколку основано се сомнева во 

точноста и вистинитоста на доставените податоци од 

ставот (3) на овој член, таа постапува согласно со од-

редбите од членот 103 ставови (5) и (6) од Законот за 

електронските комуникации. 

(4) Формата и содржината на  извештајот од ставот 

(2) на овој член се утврдени во образецот кој е составен 

дел на овој правилник. 

(5) Извештајот од ставот (2) на овој член на сите да-

ватели на универзална услуга Агенцијата ги објавува 

на својата веб страна.  

 

Член 19 

(1) Агенцијата во писмена форма може да побара 

од давателот на универзална услуга да превземе мерки 

за подобрување на одделен параметар за квалитет на 

универзалната услуга во соглсност со Законот за елек-

тронските комуникации и овој правилник. 
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(2) Давателот на универзална услуга во рок од 30 

дена од денот на приемот на барањето од Агенцијата, 

до Агенцијата ќе достави предлог-мерки за подобрува-

ње на одделен параметар за квалитет на универзалната 

услуга или за отстранување на утврдените недостатоци 

во обезбедувањето на квалитет на универзалната ус-

луга, на кои Агенцијата дава согласност. 

(3) Давателот на универзална услуга во рок од 30 

дена од денот на приемот на согласноста на Агенцијата 

за спроведување на предложените мерки од став (2) на 

овој член треба да ги отсрани утврдените недостатоци 

и да го усогласи обезбедувањето на универзалната ус-

луга со одредбите од Законот за електронските кому-

никации и овој правилник. 

(4) Во случај давателот на универзална услуга да не 

постапува согласно одредбите од ставовите (2) и (3) на 

овој член, Агенцијата ќе постапи согласно одредбата 

од членот 103 став (6) на Законот за електронските ко-

муникации. 

 

5.2  Минимални услови за квалитет 

 на универзалната услуга 

 

Член 20 

Времето на воспоставување на услугата на фиксна 

локација не може да биде подолго од 30 дена за 95% 

реализирани приклучоци во една календарска година, 

односно 60 дена за 99% реализирани прилкучоци во 

една календарска година.  

 

Член 21 

Зачестеноста на пријавени дефекти на претплатнич-

ка линија не смее да надмине вредност од 15% во една 

календарска година.  

 

Член 22 

(1) Времето за отстранување на пријавен дефект на 

претплатничка линија не може да биде подолго од 24 

часа за 80% пријавени дефекти во една календарска го-

дина. 

(2) Отстранувањето на пријавени дефекти на прис-

тапните линии до службата што го опслужува 

единствениот број за итни повици Е-112 има предност 

во однос на отстранувањето на сите други видови на 

пријавени дефекти во текот на 24 часа секој ден во не-

делата во согласност со посебен пропис со кој се регу-

лира работењето на службата што го опслужува 

единствениот број за итни повици Е-112, како и прис-

тапните линии до службите од јавен интерес во Репуб-

лика Македонија (со повикувачки број од серијата 

19х). 

 

Член 23 

Зачестеноста на неуспешни повици во јавната елек-

тронска комуникациска мрежа на давателот на универ-

зална услуга не може да премине вредност од 2% во 

една календарска година. 

Член 24 

(1) Просечното време на воспоставување на повик 

во јавната електронска комуникациска мрежа на дава-

телот на универзална услуга не може да премине вред-

ност од три секунди во една календарска година. 

(2) Времето на воспоставување на повик во јавната 

електронска комуникациска мрежа на давателот на 

универзална услуга во која се воспоставени 80% пови-

ци во една календарска година не може да премине 

вредност од пет секунди. 

 

Член 25 

(1) Просечното време на јавување на лицето-опера-

тор од надлежната служба на операторот на јавната те-

лефонска мрежа не може да премине вредност од 15 се-

кунди во една календарска година. 

(2) Процентот на повици на кои лицата-оператори 

одговориле во период до 20 секунди не може да биде 

помал од 80% во една календарска година. 

 

Член 26 

(1) Просечното време на јавување на лицето-опера-

тор задолжено за давање информации не може да пре-

мине вредност од 15 секунди во една календарска го-

дина. 

(2) Процентот на повици на кои лицата-оператори 

задолжени за давање на информации одговориле во пе-

риод до 20 секунди не може да биде помал од 80% во 

една календарска година. 

 

Член 27 

Уделот на исправни јавни телефонски говорници не 

може да биде помал од 98% во една календарска го-

дина. 

 

Член 28 

Зачестеноста на приговори за износот на сметката 

за обезбедена универзалната услуга не може да биде 

поголема од 0,5% во една календарска година. 

 

6. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕТО  

ТРОШОЦИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА  

УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 

Член 29 

(1) Давателот на универзална услуга има право на 

компензација на нето трошоци за обезбедување на ус-

луга опфатена со универзалната услуга од членовите 

93, 94, 95, 96 и 99 став (4) од Законот за електронските 

комуникации, доколку обезбедувањето на овие услуги 

за него претставува неправедно оптоварување. Ако 

Агенцијата утврди дека постои такво оптоварување, 

истото ќе го пресмета како нето трошоци за обезбеду-

вање на конкретната универзална услуга.  

(2) Нето трошоците од ставот (1) на овој член се 

пресметуваат како разлика меѓу нето трошоците за 

обезбедување на универзалната услуга и нето трошо-
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ците кои давателот на универзалната услуга би ги имал 

кога не би бил давател на универзална услуга, при што 

се зема предвид проценетата добивка и нематеријални-

те поволности што ги има давателот на универзална ус-

луга при обезбедување на универзалната услуга.  

(3) Доколку давателот на универзална услуга врши 

повеќе услуги опфатени со универзалната услуга, треба 

да ги пресмета нето трошоците за обезбедување на 

универзална услуга одделно за секоја услуга опфатена 

со универзалната услуга, при што давателот на универ-

зална услуга вкупните нето трошоци за обезбедување 

на универзална услуга ги пресметува како сума на нето 

трошоци за секоја одделна услуга опфатена со универ-

залната услуга, од кои потоа се одземаат нематеријал-

ните поволности. 

 

Член 30 

(1) При пресметка на нето трошоците за обезбеду-

вање на услуга опфатена со универзалната услуга, 

Агенцијата не ги зема предвид: 

а) нето трошоците што се последица на неможноста 

за ребаланс на цените на давателот на универзална ус-

луга поради мерки донесени за регулација на релеван-

тен пазар; 

б) нето трошоците наменети за безбедноста и од-

браната на државата, 

в) нето трошоците за обезбедување на електронски 

комуникациски услуги кои не се опфатени со универзал-

ната услуга, а се наменети за училишта, болници и сл. 

г) компензации и вратени средства на корисниците 

заради несоодветен квалитет на универзалната услуга. 

д) нето трошоците за замена, проширување или 

надградба на опрема заради модернизација на комуни-

кациската мрежа, но не и трошоците кои ќе ги има да-

вателот на универзална услуга, а кои се однесуваат на 

надградба на мрежата за потребите на лица со инвали-

дитет и исполнување или подобрување на параметрите 

за квалитет на универзалната услуга, и 

ѓ) нето трошоците заради водење на посебно смет-

ководство за трошоците за обезбедување на универзал-

ната услуга. 

 

Член 31 

(1) Давателот на универзална услуга има право при 

пресметка на нето трошоците да пресметува разумна 

стапка на поврат на ангажираниот капитал (ROCE). 

(2) Во пресметката на нето трошоците на давателот 

на универзалната услуга, целата постапка и критериу-

мите за пресметка треба да бидат јасно претставени. 

(3) Давателот на универзална услуга треба јасно да 

ги означи и опише. 

а) профитабилните и непрофитабилните географски 

подрачја, 

б) критериумите за определување на профитабилни 

и непрофитабилни крајни корисници; 

в) профитабилните корисници во непрофитабилни-

те географски подрачја, 

г) непрофитабилните корисници во профитабилни-

те географски подрачја, 

д) границата при која корисникот станува непрофи-

табилен, 

ѓ) критериуми за определување на непрофитабилно 

географско подрачје, 

е) трошоците што можат да се избегнат за непрофи-

табилните корисници. 

 

Член 32 

Давателот на универзална услуга треба да води по-

себно сметководство за нето трошоците за обезбедува-

ње на универзалната услуга. 

 

7. ВИСИНА НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА 

НА НЕТО ТРОШОЦИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 

Член 33 

(1) Сите оператори на територијата на Република 

Македонија кои годишно остваруваат минимум бруто 

приход од 100.000 евра од обезбедување на јавни елек-

тронски комуникациски мрежи и/или услуги, уплаќаат 

средства за компензација на нето трошоците на давате-

лот на универзална услуга во компензацискиот фонд за 

универзална услуга. 

(2) Агенцијата ги утврдува износите на средствата 

кои операторите од ставот (1) на овој член ги уплаќаат 

во компензацискиот фонд за универзална услуга,  сог-

ласно членот 106 од Законот за електронските комуни-

кации. 

(3) Директорот на Агенцијата ги исплаќа средствата 

за компензација на нето трошоците на давателот на уни-

верзална услуга од компензацискиот фонд за универзал-

на услуга согласно членот 105 од Законот за електрон-

ските комуникации, со решение најдоцна до 31 декем-

ври во тековната година за претходната година. 

 

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 34 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за обезбедување на 

услугите опфатени со универзална услуга („Службен 

весник на Република Македонија“ број 139/2010). 

 

Член 35 

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 страната на Агенцијата. 

 

Бр. 0201-1312/3  

12 декември 2014 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
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5736. 

Врз основа на член 24 став (1) алинеjа 3 а во врска 

со член 109 став (2)  од Законот за електронските кому-

никации („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски 

комуникации на 10.12.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ 

ЕЛEКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ, 

НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ, СОДРЖИНАТА, ФОР-

МАТА И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИН-

ФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО КВАЛИТЕТОТ НА 

ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ 

УСЛУГИ 

 

Член 1 

Предмет 

 

(1) Со овој правилник се пропишуваат параметрите 

за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги, начинот и постапката за вршење на контрола и 

мерење, содржината, формата и начинот на објавување 

на информации во врска со квалитетот на јавните елек-

тронски комуникациски услуги од страна на Агенција-

та за електронски комуникации, во натамошниот текст 

Агенцијата. 

(2) Агенцијата ги контролира и мери параметрите 

за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги, што се утврдени во овој правилник, а особено за 

следниве јавни електронски комуникациски услуги: 

- јавни фиксни телефонски услуги 

- јавни мобилни телефонски услуги 

- јавни услуги за пренос на податоци 

- јавни услуги за дистрибуција на радио и телеви-

зиски програми преку кабелска или радио комуника-

циска мрежа. 

 

Член 2 

Обврска на операторите за квалитет на јавни  

електронски комуникациски услуги 

 

(1) Операторот треба да обезбеди квалитет на јав-

ните електронски комуникациски услуги во согласност 

со Законот за електронските комуникации и овој пра-

вилник. 

(2) Операторот треба да обезбеди користење на ус-

лугите co минимално ниво на квалитет согласно декла-

рираните параметри за квалитет како што е наведено 

во член 3 од овој Правилник. 

(3) При мерењата, Агенцијата ќе ги земе во предвид 

документите кои се однесуваат на параметрите за ква-

литет на Телото на европските регулатори за електрон-

ски комуникации (BEREC), стандардите и/или технич-

ките спецификации на Европскиот телекомуникацио-

нен институт за стандардизација (ETSI), Европскиот 

комитет за стандардизација (CEN), Европскиот коми-

тет за електротехничка стандардизација (CENELEC), 

Меѓународната унија за телекомуникации (ITU), Меѓу-

народната организација за стандардизација (ISO), Ме-

ѓународната електротехничка комисија (IEC) и Европ-

ската конференција на администрациите за пошти и те-

лекомуникации (CEPT). 

 

Член 3 

Информации за квалитетот на услуги кои  

ги обезбедуваат операторите 

 

(1) Операторот треба податоците кои се однесуваат 

на параметрите за квалитет на јавните комуникациски 

услуги да ги достави до Агенцијата и да ги објави на 

својата веб-страна најдоцна 30 дена по истекот на со-

одветниот период за доставување извештај. 

(2) Параметрите за квалитет на јавните електронски 

комуникациски услуги од став (1) од овој член се даде-

ни во Прилог 1 и Прилог 2 кои се составен дел на овој 

правилник. 

(3) Операторот треба на барање од Агенцијата да ги 

достави податоците од став (1) на овој член во рок од 7 

дена од денот на приемот на барањето. 

(4) Агенцијата на својата веб страна ги објавува 

споредбените податоци од мерењето на параметрите за 

квалитет на јавните електронски комуникациски услу-

ги што го врши Агенцијата. 

(5) Агенцијата може да го задолжи операторот на 

јавни електронски комуникациски услуги за обезбеду-

вање на определен минимален квалитет на услугата во 

согласност со Законот за електронските комуникациии 

и овој правилник. Задолжувањето може да се однесува 

на подобрување на одделен параметар од овој правил-

ник. 

 

Член 4 

Дефиниции 

 

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

за електронските комуникации, се употребуваат и де-

финиции и појаснувања со следното значење: 

(а) Подрачје без мрежна покриеност претставува 

дел од територијата на Република Македонија каде 

операторот не обезбедува јавни мобилни електронски 

комуникациски услуги. 

(б) Систем за анализа на пакети (Deep packet 

inspection) претставува систем кој врши анализа на па-

кетите кои се пренесуваат во мрежата на операторот, 

овозможува нивно класифицирање и филтрирање. 

 

Член 5 

Начин на мерење 

 

(1) Агенцијата врши редовно мерење на параметри-

те за квалитет на јавните електронски комуникациски 

услуги, како и мерење на параметрите за квалитет на 

јавните електронски комуникациски услуги врз основа 

на покренат спор, доколку за тоа има потреба, од прет-

платник или од краен корисник. 
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(2)  Операторите треба на Агенцијата да и обезбе-

дат услови за вршење контрола и мерење на парамет-

рите за квалитет на јавните електронски комуникацис-

ки услуги што им ги обезбедуваат на своите претплат-

ници или крајни корисници. 

(3) Во случај на покренат спор пред Агенцијата кој 

се однесува на параметрите за квалитет на услугите 

што операторот му ги обезбедува на претплатникот 

или крајниот корисник за што двете страни склучиле 

договор, потребно е на стручните лица од Агенцијата 

да им се овозможи пристап до терминалната опрема за 

да може да се направи проверка на параметрите дали се 

во согласност со оние кои се пропишани во договорот. 

 

Член 6 

Мониторинг на јавни електронски комуникациски 

услуги за пристап на интернет преку кабелска 

мрежа 

 

(1) Заради следење на користењето и развојот на 

широкопојасниот пристап до услуги (broadband), 

Агенцијата ќе имплементира систем за мониторинг на 

параметрите за квалитет на услугите за пристап на ин-

тернет. 

(2) Системот за мониторинг на параметрите за ква-

литет на услугите за пристап на интернет има за цел да 

обезбеди: 

- транспарентност за квалитетот на пристапот на 

интернет за крајните корисници и 

- следење на квалитетот на пристапот на интернет 

во поглед на потенцијални деградации на услугата. 

(3) Системот претставува апликативно-хардверско 

решение, при што делови од системот ќе бидат поста-

вени кај точката за размена на интернет сообраќајот, 

кај секој оператор кој има меѓународен договор за ин-

тернет поврзување  и кај панел на крајни корисници-

волонтери. 

(4) Системот ќе овозможува мерење на параметрите 

за квалитет на услугата во рамките на мрежата на опе-

раторот (он-нет) и неговата поврзаност со другите опе-

ратори (оф-нет). 

 

Член 7 

Транспарентност за квалитетот на пристапот на ин-

тернет за крајните корисници преку кабелска 

мрежа 

 

(1) Преку системот за мерење на параметрите за 

квалитет (веб пристап или модули на апликацијата кои 

се инсталираат на терминални уреди), претплатниците 

можат да вршат самостојни мерења од информативен 

карактер за квалитетот на услугите кои ги добиваат од 

операторите. 

(2) Резултатите од овие мерења, заедно со подато-

ците внесени од корисникот ќе се користат за подго-

товка на сумарни статистички резултати кои што се об-

јавуваат јавно на веб страната на Агенцијата. 

Член 8 

Параметри за квалитет на јавни електронски кому-

никациски услугите за пристап на интернет преку 

кабелска мрежа 

 

Агенцијата и операторите вршат мерења минимум 

на следните параметри за квалитет на јавни електрон-

ски комуникациски услуги за пристап на интернет на 

ИП ниво:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 9 

Мерење на параметрите за квалитет на јавните 

електронски комуникациски услуги за пристап на 

интернет преку кабелска мрежа 

 

(1) Операторите кои имаат меѓународни договори 

за интернет поврзување, треба на Агенцијата да и обез-

бедат услови за инсталирање на модули од системот, за 

кои што ќе обезбедат соодветна хардверска инфрас-

труктура, електрично напојување, статичка IP адреса 

како и да обезбедат целосна заштита на системот, со 

доволен капацитет за интернет пристап. На  своите  

претплатници и претплатниците на сите други операто-

ри на кои им обезбедуваат интернет пристап треба да 

им овозможат далечиниски пристап до модулот, како и 

да овозможат непречена комуникација на системот за 

мерење на параметрите за квалитет  со модулот, преку 

интернет. 
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(2) Операторите коишто немаат меѓународни дого-

вори за интернет поврзување а кои имаат договори за 

интернет пристап со домашни оператори, треба на сво-

ите претплатници да им овозможат пристап  до систе-

мот за мерење на параметрите за квалитет и да обезбе-

дат доволен капацитет преку операторот со кого што 

имаат склучено договор за пристап до системот за ме-

рење на параметрите за квалитет  и неговиот модул. 

(3) Операторите не треба преку своите системи за 

анализа на пакети (Deep packet inspection) или на друг 

начин, да им даваат приоритет  или да вршат  блокира-

ње на пакетите од претплатниците до системот за мере-

ње на параметрите за квалитет. 

 (4) Квалитетот на услугата и параметрите за квали-

тет кои се однесуваат на делот од точките за интерко-

некција со меѓународните оператори и веб сервисите 

до кои пристапуваат претплатниците, не се предмет на 

контрола на овој правилник, освен за ограничувања на 

услугите кои се имплементирани од страна на операто-

рите. 

 

Член 10 

Мерења на параметрите за квалитет на услуги што 

се обезбедуваат преку радиокомуникациска мрежа 

 

Агенцијата со користење на мерна опрема врши ре-

довни мерења на параметрите за квалитет на јавните 

електронски комуникациски услуги што се обезбедува-

ат преку радиокомуникациска мрежа. 

 

Член 11 

Параметри за квалитет на услугите што се обезбеду-

ваат преку радиокомуникациска мрежа 

 

(1) Агенцијата  врши мерења на следниве парамет-

ри за квалитет на услугите што се обезбедуваат преку 

радиокомуникациска мрежа дефинирани во Прилог 4 

на овој правилник, кој е негов составен дел: 

а) параметри во зависност од технологија: 

- Ниво на мерен сигнал (одделно по технологии) 

б) параметри во зависност од услугите: 

- Говорни услуги: 

- Достапност до мрежа, 

- Пристапност до услуга (процент на неуспешни по-

вици),  

- Одржливост на услуга (процент на прекинати по-

вици),  

- Време на воспоставување на повик 

- Квалитет на  говор 

- Пренесени SMS пораки 

- Пренос на податоци: 

1. Неуспешни обиди за прикачување на пакетски 

комутирана мрежа-Attach Failure Ratio (AFR) (%) 

2. Неуспешни PDP контекст обиди за активација-

Packet Data Protocol (PDP) Context Activation Failure 

Ratio (CAFR) (%) 

3. Неуспешни обиди за воспоставување на IP конек-

ција со сервер-Service Access Failure Ratio (SAFR) (%) 

4. Прекинати сесии на услугата-Service Session 

Failure Rate (SSFR) (%) 

5. Брзина за пренос на податоци преку радиокому-

никациска мрежа (GPRS, EDGE, 3G, LTE и 4G)  

 (2) Операторот е должен бесплатно да обезбеди 

технички услови, од типот: Сим картички без ограни-

чување на говор, дата, смс/ммс, IVR броеви за говор,  

броеви за смс/ммс, фтп/хттп сервер за дата, кои ќе се 

користат за потребите за мерење на параметрите за 

квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги. Операторот не смее да додели било какви прио-

ритети на сим картичките доделени за користење при 

мерење на параметрите на квалитет на јавните елек-

тронски комуникациски услуги и/или на IMEI-те на 

мобилните телефони кои ги користи Агенцијата за оваа 

намена. 

(3) Операторот е должен на барање на Агенцијата 

да обезбеди можност за прикачување на фајлови, со 

вкупна големина нe поголема од 300 MB, на негов 

фтп/хттп сервер со цел мерење на брзини на пренос на 

податоци, во рок неподолг од 7 денови од денот на ба-

рањето. Серверите не смеат да бидат јавно достапни. 

(4) Агенцијата врши мерења и на сигналот за диги-

тална терестријална телевизија (DVB-T). Оператотите 

на DVB-T треба да ги задоволуваат нормативите кои се 

наведени во Финалните акти на регионалната конфе-

ренција за радиокомуникации за планирање на диги-

тална терестријална радиодифузна служба во делови 

од регионите 1 и 3, во фреквенциските опсези 174-230 

MHz и 470-862 MHz (RRC-06). 

 

Член 12 

Тест рути и/или тест локации 

 

(1) Мерењата на параметрите за квалитет се вршат 

на тест рути и/или тест локации. 

(2) При креирањето на тест рутите и тест локациите 

се земаат во предвид Упатствата од ETSI EG 202 057 и 

истите се содржани во зоните дефинирани во Прилог 7 

на овој правилник. 

(3) Одредени тест рути  може да содржат и места 

каде операторот нема декларирано покриеност со мре-

жа и се дефинирани во Прилог 6 на овој правилник. Во 

овој случај мерењата би им овозможиле на корисници-

те на услуги лесен увид во параметрите за квалитет, 

нивото на мерен сигнал и технологијата со која опера-

торот ги обезбедува услугите, како и споредба помеѓу 

два или повеќе оператори. 

(4) Резултатите добиени од извршените мерења мо-

жат да бидат споредувани само доколку е користена 

истата мерна методологија. 

(5) Мерењата на параметрите за квалитет на тест 

локации може да се вршат на локации каде операторот 

има декларирано покриеност со мрежа и корисникот на 
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услугата очекува да добие услуга. Ваквите мерења се 

вршат за потврда на условите содржани во договорот 

помеѓу операторот и крајниот корисник. 

(6) Мерењата од став (5) од овој член се вршат спо-

ред методологии пропишани во Прилог 5 на овој пра-

вилник. 

 

Член 13 

Методологии на мерење 

 

Агенцијата креира методологии на мерење со кои 

ќе се мерат параметрите за квалитет на услуги на јав-

ните радиокомуникациски мрежи. Методологиите по 

кои ќе се извршуваат мерењата се дадени во Прилог 5 

на овој правилник. 

 

Член 14 

Достава на податоци за мрежна  

покриеност 

 

(1) Операторите треба на квартално ниво, во рок од 

30 дена по завршувањето на кварталот, да доставуваат 

до Агенцијата податоци за мрежната покриеност на 

својата мрежа и локациите на базните станици со свои-

те карактеристики, согласно упатството дадено во При-

лог 3 на овој правилник, како и податоците за мрежна-

та покриеност, согласно со одобрението за користење 

на радиофреквенции. 

(2) Параметрите за мрежна покриеност и мапите за 

мрежна покриеност што ги доставуваат операторите до 

Агенцијата се дефинирани во Прилогот 3. 

 

Член 15 

Мерење на квалитетот на  услугите  за дистрибуци-

ја на радио и телевизиски порограми преку кабел-

ска или друга јавна комуникациска мрежа со сис-

тем за споредба и анализа на квалитетот 

 

(1) Агенцијата  врши мерење на  квалитетот на  ус-

лугите  за дистрибуција на радио и телевизиски порог-

рами преку кабелска или друга јавна комуникациска 

мрежа преку  воспоставен систем за споредба на квали-

тетот на телевизиските програми што се пренесуваат 

преку различни оператори и истите ќе бидат објавени 

на веб страницата на Агенцијата. 

(2) Системот се базира  на алгоритам за анализа на 

слика, кој се развива  со вршење на испитување на мис-

лење на одреден број на гледачи, и има дефиниран број 

на нивоа на квалитет. 

(3) Агенцијата  собира примероци за квалитетот без 

дополнителна обработка од терминалната опрема на 

претплатниците и  истите  се процесираат преку систе-

мот, при што резултатите ќе бидат јавно објавени, со 

податок за операторот, локацијата каде е земен приме-

рокот и времето кога е земен примерокот. 

Член 16 

Објавување на податоците  

од мерењата 

 

(1) Агенцијата ќе ги објави податоците од сопстве-

ните мерења на веб страницата, со статистички приказ, 

поделен по зони согласно Прилог 7 од овој Правилник 

и по оператори, со приказ на бројот на извршени ме-

рења, кои учествуваат во анализата. Податоците од ме-

рењата ќе бидат во форма и на начин, така што ќе  би-

дат лесно читливи и разбирливи за читателот. 

(2) Објавените податоци од мерењата ќе им овозмо-

жат на граѓаните лесен увид во параметрите за квали-

тет, нивото на мерен сигнал и технологијата со која 

операторот ги обезбедува услугите, како и споредба 

помеѓу два или повеќе оператори. Агенцијата ќе обја-

вува податоци од мерењата на национално ниво, по зо-

ни и по репрезентативни области во зоните. 

(3) Доколку со мерењата биде утврдено дека на од-

редено подрачје операторот нема мрежна покриеност 

или нивото на мерен сигнал е пониско од нивото дефи-

нирано во Прилог 3 од овој правилник, истото ќе биде 

определено како подрачје без мрежна покриеност на 

операторот од страна на Агенцијата, за што ќе биде из-

вестен операторот да направи соодветна корекција на 

мапата на покриеност или да направи корекција на пок-

риеноста на теренот така што измерената покриеност 

ќе одговара со онаа прикажана на мапата. 

(4) Изгледот и формата на извештајот од сопствет-

ните извршени мерења на Агенцијата за квалитетот на 

услуги кои ги обезбедуваат операторите е даден во 

ПРИЛОГ 8. 

 

Член 17 

Влегување во сила 

 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и поста-

пката за вршење на контрола и мерење на параметрите 

за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги („Службен весник на Република Македонија“ број 

124/2012) како и Правилникот за изменување и допол-

нување на правилникот за начинот и постапката за 

вршење на контрола и мерење на параметрите за ква-

литет на јавните електронски комуникациски услуги 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

19/2014). 

По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде обја-

вен на веб-страната на Агенцијата. 

 

Бр. 0201-2704/1  

10 декември 2014 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
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5737. 

Врз основа на член 24, а во врска со член 149 од За-

конот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 39/2014), Директо-

рот на Агенцијата за електронски комуникации на 

10.12.2014 донесе 

 
П Л А Н 

ЗА НУМЕРАЦИЈА 

 
Член 1 

(Предмет) 

 

(1) Со Планот за нумерација се утврдува структу-
рата, должината и намената на броевите и сериите на 

броеви кои ги користат операторите и други правни ли-

ца утврдени во членот 151 од Законот за електронски 
комуникации со цел да се обезбеди идентификација, 

рутирање и наплата. 

(2) Планот за нумерација содржи: 

а) нумерациски ресурси што идентификуваат мреж-
ни завршни точки на јавни електронски комуникацис-
ки мрежи во Република Македонија; 

б) нумерациски ресурси што идентификуваат одре-
дени услуги што се обезбедуваат преку јавни електрон-

ски комуникациски мрежи во Република Македонија; 
в) код за избор на оператор; 

г) кодови за идентификација на издавачи на кредит-
ни картички поврзани со електронски комуникациски 

услуги; 
д) кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи и 

мобилни услуги и 
ѓ) кодови на сигнализациски точки. 

(3) Нумерациските ресурси од став (2) точка а) и 
точка б) на овој член се: 

а) нумерациски ресурси дефинирани во согласност 

со препораката Е.164-„Меѓународен план за нумераци-
ја за јавни телекомуникациски услуги“ на ITU-Т и 

б) национални скратени броеви. 
(4) Одредбите од Планот за нумерација не се одне-

суваат на јавни услуги за испраќање на SMS/MMS по-
раки. 

 
Член 2 

(Цел) 
 

Со Планот за нумерација се има за цел да се обез-
беди: 

а) развој на јавно достапни телефонски услуги на 

не-дискриминаторна основа, со примена на принципот 

за технолошка неутралност; 

б) транспарентност за крајните корисници во врска 
со видот на јавно достапните телефонски услуги што 

се обезбедуваат и наплатата на истите; 

в) можност за избор или предизбор на оператор; 
г) имплементација на национални скратени броеви 

за услуги за итни повици и други услуги хармонизира-

ни на Европско ниво; 

д) имплементација на национални скратени броеви 
за услуги од јавен интерес на национално ниво; 

ѓ) доволен нумерациски простор за идни потреби; 

е) овозможување на преносливост на број во Репуб-
лика Македонија. 

Член 3 
(Дефиниции и кратенки) 

 
Одделни изрази употребени во Планот за нумера-

ција го имаат следново значење: 
а) серија на броеви претставува непрекината низа 

на последователни броеви од Планот за нумерација 
подредени по растечки редослед. Блок на броеви прет-
ставува група од броеви кои може, но не мора да се 
подредени; 

б) ITU–Меѓународна Унија за Телекомуникации 
(ITU-International Telecommunications Union); 

в) ITU-Т-Меѓународна Унија за Телекомуникации–
Сектор за стандардизација; 

г) ISO-Меѓународна Организација за Стандардиза-
ција (ISO-International Standardisation Organisation); 

д) IEC–Меѓународна Електротехничка Комисија 
(IEC–International Electrotechnical Commission); 

ѓ) Префикс (Prefix) е индикатор кој се состои од ед-
на или повеќе цифри и овозможува избор на различни 
типови на броеви (на пр. национални и меѓународни), 
транзитни мрежи и/или услуги; 

е) Меѓународен префикс (International prefix) прет-
ставува знак или комбинација од цифри кои ги бира 
повикувачкиот претплатник кога повикува претплат-
ник во друга држава за да добие пристап во автоматска 
појдовна меѓународна преносничка опрема; 

ж) Национален префикс (National prefix) претставу-
ва цифра која ја бира повикувачкиот претплатник кога 
повикува претплатник во својата држава; 

з) Код на држава (Country code) претставува комби-
нација од една, две или три цифри кој ја карактеризира 
државата на повиканиот претплатник; 

ѕ) Претплатнички број (SN–Subscriber Number) 
претставува број кој треба да биде избран или повикан 
за да се добие претплатникот во исто нумерациско под-
рачје; 

и) Национален број [NSN – National (Significant) 
Number] претставува број што треба да биде избран по 
националниот префикс за да се добие претплатник во 
истата држава. Националниот број се состои од нацио-
налниот дестинациски код (НДК) и од претплатнички-
от број; 

ј) Зелен број (Green Number) претставува број за кој 
целокупниот надоместок за сообраќајот остварен кон 
овој број се плаќа од страна на повиканата страна; 

к) Син број (Blue Number) претставува број за кој 
надоместокот за сообраќајот остварен кон овој број се 
плаќа делумно од страна на повикувачот и делумно од 
повиканата страна според однапред утврден сооднос; 

л) Меѓународен број (International Number) претста-
вува број кој се бира после меѓународниот префикс за 
да се добие претплатник во друга држава. Меѓународ-
ниот број се состои од код на држава на бараната земја 
после кој доаѓа националниот број на повиканиот прет-
платник; 

љ) Национален дестинациски код (НДК) (NDC-
National Destination Code) претставува кодно поле во 
Планот за нумерација, кое комбинирано со претплат-
ничкиот број го сочинува националниот број содржан 
во меѓународниот број. Со НДК се врши селекција на 
нумерациско подрачје. 

НДК може да биде декадна цифра или комбинација 
од декадни цифри (без никаков префикс) кој го карак-
теризира нумерациското подрачје во државата. 
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НДК треба да се вметне пред повиканиот претплат-
нички број кога повикувачкиот и повиканиот број се во 
различни нумерациски подрачја. 

м) Мрежен Индикатор (NI-Network Indicator) e дво-
битно поле во Сигнализацискиот Информациски Октет 
(SIO) oд сигналната информациoна единица кое обез-
бедува разлика помеѓу националните и меѓународните 
пораки; 

н) Номадска карактеристика на број претставува 
можност националниот број од јавна фиксна телефон-
ска мрежа да има локациска независност при која крај-
ниот корисник може да се регистрира на било која 
мрежна завршна точка во мрежата на операторот што 
го опслужува крајниот корисник во Република Македо-
нија; 

њ) IMSI-Меѓународен мобилен претплатнички 
идентитет (IMSI-Internatioanl Mobile Subscriber 
Identity); 

 
о) МCC-Код на државата за мобилни мрежи (MCC-

Mobile Country Code); 
п) МNC-Код на мобилна мрежа во државата (MNC-

Mobile Network Code); 
р) МSIN-Претплатнички идентификациски број во 

мобилни мрежи (MSIN-Mobile Subscriber Identification 
Number); 

с) Нумерациско подрачје претставува подрачје кое 
што е определено со НДК. 

 
Член 4 

(Содржина на Планот за нумерација) 
 
(1) Во Планот за нумерација се содржани следните 

нумерациски ресурси: 
а) меѓународен префикс; 
б) национален префикс; 

в) национални броеви (NSN); 
г) национални скратени броеви; 
д) код за избор на оператор; 
ѓ) кодови за идентификација на издавачи на кредит-

ни картички поврзани со електронски комуникациски 
услуги; 

е) кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи и 
мобилни услуги 

ж) кодови на сигнализациски точки; 
з) броевите за пристап до услуги со додадена вред-

ност; 
ѕ) броеви за услуги на бесплатен повик и услуги со 

поделба на трошоци. 

(2) Броевите од Планот за нумерација се користат 
од крајните корисници за започнување и воспоставува-
ње на повик кон мрежните завршни точки на јавни 
електронски комуникациски мрежи или за пристап до 
јавно достапни телефонски услуги или телефонски ус-
луги со посебни содржини. 

 
Член 5 

(Меѓународен број) 
 
(1) Меѓународниот број го содржи кодот на држава-

та и националниот број. Согласно препораката Е.164 - 

„Меѓународен план за нумерација за јавни телекомуни-
кациски услуги“ на ITU-Т, за Република Македонија е 
доделен код на држава 389. 

(2) Меѓународни повици и повици до меѓународни 
телефонски услуги и меѓународни телефонски мрежи се 
остваруваат со користење на меѓународен префикс пред 
кодот на државата доделен од ITU и националниот број 
од Планот за нумерација на државата. Во Република Ма-
кедонија меѓународниот префикс е 00 или +. 

 
Член 6 

(Национален број) 
 
(1) Национални повици се остваруваат со користе-

ње на националниот префикс пред националниот број. 
Во Република Македонија националниот префикс е 0. 

(2) Националниот број е секвенца со должина од 8 
цифри од типот xyabcdef, каде првите цифри (x или xy) 
го прикажуваат НДК, додека останатите цифри го при-
кажуваат претплатничкиот број. 

 

НДК  претплатнички 
број 

 

   
 

1или 2 цифри  7 или 6 цифри 
 

NSN=xyabcdef 
 

8 цифри (национален број) 
 

 
 
(3) НДК е секвенца со променлива должина која 

што содржи информација за селекција на нумерациско-
то подрачје, видот на телефонските услуги што се обез-
бедуваат и наплатата за истите, како и дел од информа-
цијата за рутирање на повикот. 

(4) Во зависност од значењето и обликот на НДК, 
националните броеви можат да бидат во следните кате-
гории: 

а) претплатнички броеви во нумерациски подрачја 
за јавни фиксни електронски комуникациски мрежи  
при што НДК покажува дека услугата се обезбедува на 
фиксна локација преку јавна фиксна електронска кому-
никациска мрежа; 

б) претплатнички броеви во нумерациски подрачја 
за јавни електронски мобилни комуникациски мрежи, 
при што НДК покажува дека услугата се обезбедува 
преку јавна  мобилна електронска комуникациска 
мрежа; 

в) броеви, различни од претплатничките броеви во 
нумерациските подрачја за јавни фиксни електронски 
комуникациски мрежи  и јавни мобилни електронски 
комуникациски мрежи, при што НДК содржи информа-
ција за видот на телефонската услуга што се обезбеду-
ва и наплатата за истата. 

(5) Должината на НДК изнесува 1 цифра за прет-

платнички броеви со должина од 7 цифри или 2 цифри 
за претплатнички броеви со должина од 6 цифри. 

(6) НДК може да има прва цифра со следната на-
мена: 

1 - резервиран за идни потреби во Планот за нуме-
рација 

2 - за 7-цифрени претплатнички броеви во јавни 
фиксни електронски комуникациски мрежи 
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3 - за 6-цифрени претплатнички броеви во  јавни 
фиксни електронски комуникациски мрежи 

4 - за 6-цифрени претплатнички броеви во јавни 
фиксни електронски комуникациски мрежи 

5 - за броеви за обезбедување на други услуги (ус-
луги со поделба на приходи–revenue share services, ус-
луги со посебна тарифа–premium rate services, услуги 
со додадена вредност–value added services, итн.) 

6 - резервиран за идни потреби во Планот за нуме-
рација 

7 - за броеви во јавни мобилни електронски кому-
никациски мрежи 

8 - за броеви за обезбедување на други услуги (ус-
луги на бесплатен повик (зелени броеви)–freephone 
services (green numbers), услуги со поделба на трошоци 
(сини броеви)–share cost services (blue numbers), итн.) 

9 - резервиран за идни потреби во Планот за нуме-
рација 

(7) Првата цифра на националните скратени броеви 
за услуги хармонизирани на европско ниво и за услуги 
од национално општествено значење е 1 и се бираат 
без национален префикс и НДК. 

(8) Структурата на националните скратени броеви е 
како што следи: 

11a(b)cd - за услуги хармонизирани на европско ни-
во и 

19a - за услуги од национално општествено значење 
(9) Блоковите серии на национални броеви со по-

четна цифра 1, 6 и 9 се резервирани за идни потреби во 
Планот за нумерација. 

(10) Кодовите за избор на оператор се со облик 
10ab и се со должина 2 цифри. ab е код на операторот 
што се нотифицирал како оператор кој обезбедува јав-
но достапна телефонска услуга. ab можат да бидат би-
ло кои цифри од 0 до 9. 

 
Член 7 

(Бирање на броевите од Планот за нумерација) 
 
(1) Планот за нумерација во Република Македонија 

е од отворен тип. Повик се започнува со бирање на на-
ционален префикс и национален број. Повик може да 
се започне и со директно бирање на претплатнички 
број без национален префикс и без НДК во исто нуме-
рациско подрачје по избор на операторот доколку тоа е 
технички возможно, при што операторот ќе биде це-
лосно одговорен за правилно воспоставување, рутира-
ње и завршување на повикот. 

(2) Надвор од границите на Република Македонија, 
повик кон броеви од Планот за нумерација на Републи-
ка Македонија се започнува со бирање на меѓународ-
ниот префикс на државата од каде што се започнува 
повикот, следен со код на држава за Република Маке-
донија и национален број. 

(3) Повик кон претплатник на друга држава од Ре-
публика Македонија се започнува со бирање на меѓу-
народниот префикс 00 или +, следен со кодот на држа-
вата и националниот број од Планот за нумерација на 
државата на повиканиот претплатник. 

(4) Повик со код за избор на оператор во постапка 
со еден чекор се започнува со бирање на кодот за избор 
на оператор 10ab, следен со: 

а) меѓународниот префикс 00 или +, код на држава-
та и националниот број на повиканиот претплатник, за 
меѓународен повик, или 

б) националниот префикс 0 и националниот број на 
повиканиот претплатник, за национален повик. 

(5) Повик со предизбор на оператор се започнува 
според правилото од став (1) на овој член за национа-
лен повик или според правилото од став (3) на овој 
член за меѓународен повик. 

 
Член 8 

(НДК во нумерациски подрачја за јавни фиксни 
електронски комуникациски мрежи) 

 

(1) Националниот дестинациски (преноснички) код 
(НДК) со прва цифра 2 е наменет за претплатнички 
броеви со 7 цифри, 3 и 4 се наменети за нумерациски 
подрачја со 6-цифрени  претплатнички броеви во Пла-
нот за нумерација. 

(2) Националните дестинациски (преноснички) ко-
дови (НДК) со цифри: 30, 35-41 и 49 ќе се чуваат како 
резерва за идни потреби на Планот за нумерација. 

 
Член 9 

(Претплатнички броеви во јавна фиксна  
електронска комуникациска мрежа) 

 
(1) Должината на претплатничките броеви во јавна 

фиксна електронска комуникациска мрежа изнесува 7 
цифри за НДК со должина 1 цифра и 6 цифри за НДК 
со должина 2 цифри и се наменети за пристап до јавни 
фиксни електронски комуникациски мрежи и/или јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација каде 
што истите ќе се стават во употреба. Првата цифра на 
претплатничкиот број може да биде од 2 до 9. 

(2) Доделените национални броеви во јавна фиксна 
телефонска мрежа имаат номадска карактеристика. 

 
Член 10 

(Скратени броеви во нумерациски подрачја за јав-
ни електронски фиксни комуникациски мрежи) 
 
(1) Скратените броеви во нумерациските подрачја 

за јавни фиксни комуникациски мрежи можат да бидат 
со должина од 4 цифри за нумерациски подрачја со 6-
цифрени претплатнички броеви или со должина од 5 
цифри за сите нумерациски подрачја. 

 

НДК 
 

 Претплатнички 
број 

1 или 2 цифри 
 

 5 или 4 цифри 

 
 

6 или 7 цифри (скратен број во 
нумерациско подрачје) 

 

 
(2) Почетните две цифри на скратените броеви во 

нумерациските подрачја се 15 или 13. 
(3) Скратените броеви, од претплатничките броеви 

можат да се добијат на два начини: со директно бирање 
на скратениот број или со бирање на национален пре-
фикс НДК и скратен број. Во првиот случај повикот се 

започнува со директно бирање на скратениот број без 
национален префикс и без НДК, при што операторот 
што го опслужува скратениот број ќе биде целосно од-
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говорен за правилно воспоставување, рутирање и зав-
ршување на повикот и во ваков случај повикот ќе се 
заврши кај претплатникот со скратен број чија што 
мрежна завршна точка е локациски најблизу до мреж-

ната завршна точка на претплатничкиот број од кој се 
воспоставува повикот. Во вториот случај повикот се 
започнува со бирање на национален префикс, НДК и 
скратениот број, при што се добива претплатникот со 
скратен број. 

(4) Скратените броеви во нумерациските подрачја 
имаат идентичен третман како претплатничките броеви 

за јавно достапна фиксна телефонска услуга. 
 

Член 11 
(Скратени броеви во нумерациски подрачја во јав-

ни електронски мобилни комуникациски мрежи) 
 

(1) Скратените броеви во нумерациски подрачја за 
јавни електронски мобилни комуникациски мрежи  се 

со должина од 4 или 5 цифри. 
 

НДК 
 

 скратен број 

   

 

2 цифри  4 или 5 цифри 

 

 
 

6 или 7 цифри (скратен број во 

нумерациско подрачје за јавни мобилни комуни-
кациски мрежи и/или услуги) 

 
(2) Почетните две цифри на скратените броеви во 

нумерациски подрачја за јавни електронски мобилни 
комуникациски мрежи  се 15 или 13. 

(3) Скратените броеви во нумерациски подрачја за 
јавни електронски мобилни комуникациски мрежи се 

бираат со национален префикс и со НДК за скратени 
броеви со должина од 4 цифри и директно за скратени 

броеви со 5 цифри без национален префикс и без НДК. 
(4) Скратените броеви во нумерациски подрачја за 

јавни електронски мобилни комуникациски мрежи  

имаат идентичен третман како претплатничките броеви 
во нумерациски подрачја за јавни електронски мобил-

ни комуникациски мрежи. 
 

Член 12 
(Броеви од серијата 05) 

 
(1) Броевите од серијата 05 се национални броеви 

со НДК со една цифра која изнесува 5 и се наменети за 
обезбедување на други услуги (услуги со поделба на 

приходи–revenue share services, услуги со посебна та-
рифа–premium rate services, услуги со додадена вред-
ност–value added services, итн.). Содржината на услуги-

те може да биде: забава, игри, натпревари и квизови, 
различни информации (општи, деловни, маркетинг, ус-

лужни, итн.), забава за возрасни, dial-up пристап на Ин-
тернет, итн. 

(2) Броевите од серијата 05 не можат да се користат 
за обезбедување на други јавни телефонски услуги, 

вклучително и започнување на меѓународни повици. 

(3) Операторите кои обезбедуваат јавно достапна 
телефонска услуга можат доделените броеви од серија-
та 05 да ги користат за обезбедување на сопствени ус-
луги, како и да ги даваат на користење на обезбедувачи 
на услуги, врз основа на склучен договор. 

 (4) Во договорот што обезбедувачот на услуга го 
склучува со операторот кој обезбедуваат јавно достап-
на телефонска услуга, меѓу другото, се утврдува начи-
нот на пристап до обезбедувачот на услуги, дали ќе би-
де овозможен пристап и на претплатници од мрежи на 
други оператори, како и цената на услугата. 

(5) Структурата на број од серијата 05 е: 
5xy abcde 
при што х означува начин на тарифирање на услу-

гата, у означува за која популација е наменета услугата 
и тоа: 

 
х = 1 резерва 
х = 2,3,4 услуга со тарифирање по настан 
х = 5,6,7,8,9,0 услуга со тарифирање по времет-

раење 
ху = 00 услуга во живо за забава за воз-

расни 
а abcde можат да бидат било кои цифри од 0 до 9. 
 

Член 13 
(Броеви од серијата 08) 

 
(1) Броевите од серијата 08 се национални броеви 

со НДК со една цифра која изнесува 8 и се наменети за 
телефонски услуги (услуги на бесплатен повик (зелени 
броеви)–freephone services (green numbers), услуги со 
поделба на трошоци (сини броеви)–share cost services 
(blue numbers), итн.) преку интелигентни платформи. 

(2) Структурата на број од серијата 08 за телефон-
ски услуги е: 

8xy abcde 
при што ху го означуваат начинот на тарифирање 

на услугата, а abcde можат да бидат било кои цифри од 
0 до 9. 

(3) Зелен број има структура 0800 abcde (xy = 00). 
(4) Син број има структура 08xy abcde каде ху се 

различни од 00. 
(5) Операторите кои обезбедуваат јавно достапна 

телефонска услуга можат доделените броеви од серија-
та 08 да ги користат за обезбедување на сопствени ус-
луги, како и да ги даваат на користење на даватели на 
услуги, врз основа на склучен договор. 

(6) Давателот на услуга во договорот со операторот 
што го опслужува бројот од серијата 08 треба да се из-
јасни дали сака да им биде оневозможен пристап до 
бројот на претплатници од други оператори. Склучени-
те договори за броевите од серијата 08 пред стапување 
во сила на овој План остануваат во важност се до нив-
ното завршување. 

 (8) Зелен број може да се користи за завршување 
на повик на мрежна завршна точка на давателот на ус-
луги, како и за започнување на национален или меѓуна-
роден повик во два чекори. 

(9) Зелен број со структура 08009abcd може да се 
користи за започнување на национален или меѓунаро-
ден повик во два чекори за така наречените услуги за 
индиректен пристап преку интелигентни платформи, 
како што се услугите „Директно Дома (Direct Home)“ 
или услугите што се плаќаат со виртуелни или pre-paid 
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картички. Пристап до услугата се обезбедува после ав-
тентикација на повикувачката страна. Модалитетот на 
автентикација го утврдува давателот на услуга (код за 
идентификација, PIN, итн.). Пристапот до интелиген-
тната платформа е бесплатен за повикувачката страна. 
Наплатата за воспоставување на национален или меѓу-
народен повик е од идентификуваната повикувачка 
страна, во согласност со цените и модалитетот на нап-
лата што ги воспоставил давателот на јавната телефон-
ска услуга. 

(10) Син број може да се користи за пристап до ус-
луги за кои трошоците за повикот се делат помеѓу по-
викувачката страна и давателот на услуга преку син 
број, при што од повикувачката страна не смее да се 
наплати износ повисок од цената на локален повик во 
мрежата на ист оператор за повици од претплатнички 
броеви во нумерациски подрачја за јавни фиксни елек-
тронски комуникациски мрежи, односно цената за по-
вик во иста мрежа (on-net) за повици од претплатнички 
броеви во нумерациски подрачја за јавни мобилни 
електронски комуникациски мрежи. 

 
Член 14 

(Претплатнички броеви во нумерациски подрачја 
за јавни мобилни електронски комуникациски 

мрежи) 
 
(1) Претплатничките броеви во нумерациски под-

рачја за јавни електронски мобилни комуникациски 
мрежи  со НДК 7х се со должина 6 цифри и се намене-
ти за пристап до јавни мобилни електронски комуника-
циски мрежи. Првата цифра на претплатничкиот број 
може да биде од 2 до 9. 

(2) Повик кон претплатнички број во нумерациско 
подрачје за јавни електронски мобилни комуникациски 
мрежи (мобилни) мора целосно да заврши на мрежната 
завршна точка што ја идентификува претплатничкиот 
број во нумерациско подрачје за јавни мобилни елек-
тронски комуникациски мрежи, освен во случаи кога 
повикот е пренасочен кон друга мрежна завршна точка, 
при што повикувачкиот претплатник што го започнува 
повикот не мора да бира дополнителна секвенца брое-
ви и ја плаќа онаа тарифа што одговара на повик кон 
соодветен национален број во нумерациски подрачја за 
јавни електронски мобилни комуникациски мрежи. 

 
Член 15 

Броеви за М2М 
 
Броевите од член 9 став (1) и член 14 став (1) на 

овој План можат да се стават во употреба и за комуни-
кација помеѓу уреди и/или апликации, при што опера-
торите на кои им се доделени овие броеви треба да во-
дат евиденција за истите и треба да бидат евидентира-
ни како посебна категорија на претплатници. 

 
Член 16 

(Национални скратени броеви за услуги  
хармонизирани на европско ниво) 

 
(1) Националните скратени броеви за услуги хармо-

низирани на европско ниво можат да бидат со должина 
3, 4 или 6 цифри. 

(2) Националните скратени броеви за услуги хармо-
низирани на европско ниво можат да бидат за: 

а) итни повици; 
б) хармонизирани услуги од општествено значење 

или 
в) услуги за телефонски служби за информации. 

(3) Согласно Одлуката на Европската Комисија 
91/396/EEC од 29 Јули 1991 за воведување на 
единствен европски број за итни повици, единствениот 
број за итни повици хармонизиран на европско ниво е 
112 и е со должина 3 цифри. 

(4) Начинот на користење и времето на спроведува-
ње на националниот скратен број 112 за итни повици 
го пропишува Владата на Република Македонија. 

(5) Согласно Одлуката на Европската Комисија 
2007/116/EC од 15 Февруари 2007 за резервирање на 
национална серија на броеви со почетни цифри 116 за 
хармонизирани броеви за хармонизирани услуги од оп-
штествено значење, која е изменета и дополнета со Од-

луката на Европската Комисија 2007/698/ЕС од 29 Ок-
томври 2007, националните скратени броеви во серија-
та 116(хyz) можат да се користат за хармонизирани ус-
луги од општествено значење. 

(6) Хармонизирана услуга од општествено значење 
е услуга која што е од особено значење за посетителите 
од странски држави и задоволува специфични општес-
твени потреби, особено оние што се однесуваат на 
здравјето и безбедноста на граѓаните или на одредена 
група граѓани или им помага на граѓаните во неволја. 

(7) Броевите од серијата 116(хyz) можат да се ко-
ристат доколку: 

а) услугата обезбедува информација или помош или 
соопштение или било каква комбинација од претход-
ното; 

б) услугата е отворена за сите граѓани без дополни-
телни барања или претходна регистрација; 

в) услугата е временски неограничена согласно Од-
луката на Европската Комисија 2007/698/ЕС; 

г) услугата се нуди бесплатно за корисниците и ни-
какви претходни плаќања не се предуслов за користење 
на услугата и 

д) за време на повикот забрането е: рекламирање, 
забава, маркетинг или продажба или за идна продажба 

на комерцијални услуги. 
(8) Должината на броевите од серијата 116(хyz) из-

несува 6 цифри и истите можат да се користат 
единствено за завршување на повик на мрежна зав-
ршна точка на територијата на Република Македонија. 

(9) Операторите се должни на корисниците да им 
обезбедат бесплатен пристап до бројот 112 и броевите 
од серијата 116(хyz). 

(10) Броевите од серијата 116(xyz) имаат третман на 
зелени броеви. 

(11) Броевите од серијата 118(х) се наменети за да-
вателите на универзална услуга за телефонска служба 
за информации од целосниот телефонски именик опре-

делени од страна на Агенцијата за електронски кому-
никации во постапка согласно Законот за електронски-
те комуникации, каде х го идентификува соодветниот 
давател на универзална услуга за телефонска служба за 
информации од целосниот телефонски именик. 

(12) Телефонската служба за информации од целос-
ниот телефонски именик преку броевите од серијата 
118(х) обезбедува податоци од целосниот телефонски 
именик за сите крајни корисници, вклучувајки ги и ко-
рисниците на јавните телефонски говорници, и тоа: 
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а) пристап до телефонската служба за информации 

и самата услуга се обезбедува преку телефон или SMS 

пораки; 

б) пристап до телефонската служба за информации 

е возможен и од други држави; или 

в) се обезбедува воспоставување на повик со прет-

платникот чии податоци повикувачката страна ги поба-

рала. 

 

Член 17 

(Национални скратени броеви за услуги  

од национално општествено значење) 

 
(1) Броевите од серијата 19(х) се национални скра-

тени броеви за услуги од национално општествено зна-
чење и се наменети за обезбедување на услуги од 

мрежни завршни точки на територијата на Република 
Македонија, како што се: 

а) безбедност на граѓаните; 
б) медицинска помош; 

в) известување и управување со кризни состојби. 
(2) Броевите од серијата 19(х) се со должина 3 ци-

фри. 
(3) За повици до разни видови служби за итни ус-

луги, покрај бројот 112, ќе бидат на располагање след-

ните броеви: 
191 резерва 

192 Полиција 
193 Противпожарна служба 

194 Брза помош 
195 Центар за известување и тревожење 

(4) Операторите се должни на корисниците да им 
обезбедат бесплатен пристап до броевите од серијата 

19(х), за 2 ≤ х ≤ 5. 
(5) За услуги за помош на пат може да се користи 

бројот 196 Служба за помош на пат 
(6) За услуги од општествено значење на располага-

ње се следните броеви: 

197 Царинска управа 
198 Управа за јавни приходи 

199 Министерство за внатрешни работи 
190 Агенција за електронски комуникации 

(7) Операторите се должни на корисниците да им 
обезбедат бесплатен пристап до броевите од серијата 

19(х), за 7 ≤ х ≤ 9 и х=0. 
(8) Национални скратени броеви за услуги од наци-

онално општествено значење се бираат без национален 
префикс и НДК (ПК) од јавните електронски комуни-

кациски мрежи на сите оператори, преку кои обезбеду-
ваат јавно достапна телефонска услуга. 

 

Член 18 
(Скратени броеви за услуги за грижа  

за корисници) 
 

(1) Броевите од сериите 12, 17 и 18 се употребуваат 
за услуги за грижа за корисниците на операторите. 

Услуги за грижа за корисниците можат да бидат: прија-
вување на дефекти, служба за информации од телефон-

скиот именик на операторот, говорна пошта, надопол-
нување на кредит, проверка на состојба на телефонска 
сметка и други слични услуги на операторите утврдени 

од Агенцијата. 

(2) Броевите од сериите 12, 17 и 18 можат да бидат 

со должина од 3 до 6 цифри. 

(3) Броевите од серијата 12 можат да бидат достап-

ни само за корисниците на операторот на кој му се до-

делени и притоа исти броеви можат да се доделуваат 

на повеќе оператори. Броевите од сериите 17 и 18 се 

достапни од сите мрежи со кои операторот на кој му се 

доделени има договор за интерконекција во кој е регу-

лиран пристапот до поединечни броеви. 

(4) Броевите од серијата 12 се бираат директно за 

оператори во сопствена мрежа, освен за оператори на 

јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги ко-

га се бираат со национален префикс и НДК пред сами-

от број во случај кога повикот се реализира од друга 

мрежа или директно кога се бираат од корисници на 

операторот на кој истите му се доделени. Броевите од 

сериите 17 и 18 се бираат со национален префикс и 

НДК меѓу различни оператори на јавни телефонски 

мрежи или јавни мобилни комуникациски мрежи, а во 

рамки на мрежата на операторот на кој се доделени со 

или без национален префикс и НДК во зависност од из-

борот на операторот. 

 

Член 19 

(Серија броеви за обезбедување на други услуги  

со почетни две цифри 14) 

 

(1) Серијата броеви за обезбедување на други услу-

ги со почетни две цифри 14 е во рамките на нумерацис-

ките подрачја кои ги користи операторот кој обезбеду-

ва јавно достапна телефонска услуга. 

(2) Броевите од серијата 14 можат да се користат за: 

а) обезбедување на услуги со додадена вредност 

(value added services); 

б) обезбедување на содржина (content-based 

services); 

в) обезбедување на услуги со поделба на приходи 

(revenue-sharing services); 

г) услуги со посебна тарифа (premium rate services); 

д) услуги базирани на сесија; 

ѓ) услуги за реализација на трансакции и 

е) слични услуги. 

(3) По почетните две цифри 14, операторот на јавна 

телефонска мрежа може да употребува произволен број 

на цифри и/или алфа карактери. 

(4) До броевите од серијата 14 можат да имаат 

пристап само крајни корисници од мрежата на операто-

рот на јавна електронска комуникациска мрежа преку 

која се врши јавно достапна телефонска услуга на кој 

му се доделени овие броеви. 

 

Член 20 

(Кодови за идентификација на издавачи на  

кредитни картички поврзани со електронски 

 комуникациски услуги) 

 

Кодовите за идентификација на издавачи на кредит-

ни картички поврзани со електронски комуникациски 

услуги се во согласност со препораката Е.118-„Меѓуна-

родни телекомуникациски картички за наплата“ на 

ITU-Т. 
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Член 21 
(Кодови на мрежа поврзана со мобилни електрон-

ски комуникациски мрежи и мобилни услуги) 
 

Код на мобилна мрежа е дел на ознаката за меѓуна-
роден мобилен претплатнички идентитет (IMSI–
International Mobile Subscriber Identity), со одредена 
структура во согласност со препораката E.212.Меѓуна-
роден план за идентификација на мобилните терминали 
и мобилните корисници“ на ITU-Т. IMSI се користи за 
меѓународно идентификување (означување) на корисни-
ците во мобилните електронски комуникациски мрежи и 
се состои од MCC–Mobile Country Code, MNC–Mobile 
Network Code и MSIN-Mobile Subscriber Identification 
Number. Вредноста на кодот МCC за мобилните мрежи 
за Република Македонија е 294. Кодот на мобилна 
мрежа-МNC во комбинација со МCC кодот, ја иденти-

фикуваат јавната мобилна комуникациска мрежа. МNC 
е со должина од две цифри, од 00 до 99. 

 
Член 22 

(Кодови на сигнализациски точки) 

 
(1) Планот за нумерација за кодовите на сигнализа-

циските точки е во согласност со препораките Q.704-
„Сигнализациски мрежни функции и пораки“ на ITU-Т 
и Q.708-„Процедури за доделување на кодови на меѓу-
народни сигнализациски точки“ на ITU-Т. 

 (2) Кодовите на меѓународните сигнализациски 

точки се користат за идентификација на меѓународните 
сигнализациски точки во меѓународните сигнализацис-
ки мрежи, кои што се определени со вредност на мреж-
ниот индикатор NI=00 (INAT0). Кодовите на национал-
ните сигнализациски точки ги означуваат сигнализа-
циските точки во националната сигнализациска рам-
нина, која што е определена со вредност на мрежниот 
индикатор NI=10 (NAT0) и се користи за поврзување 
на национално ниво. Кодовите на националните сигна-
лизациски точки определени со вредност на мрежниот 
индикатор NI=11 (NAT1) можат да се користат за ин-
терни потреби на операторите во сопствените сигнали-

зациски мрежи. 
(3) Кодовите на национални сигнализациски точки 

се со структура 3-6-5 бита, кои ги означуваат сигнали-
зациските точки во сигнализациската мрежа на опера-
торот на јавна комуникациска мрежа. 

(4) Кодовите на меѓународни сигнализациски точки 
се со структура 3-8-3 бита, од кои првите три бита оз-
начуваат географска зона во светот, второто поле од 
осум бита означува географско подрачје или мрежа во 
зоната, а третото поле од три бита означува сигнализа-
циска точка во географското подрачје или мрежата. 

(5) Кодовите на меѓународните сигнализациски 
точки се распределени како што следи: 

2-220-х 
5-220-х 
6-220-х 
5-231-х 
6-221-x 
5-221-x 
каде што х е било кој број од 0 до 7, при што кодо-

вите на меѓународните и националните сигнализациски 
точки (ISPC и NSPC) се користат во рамките на терито-
ријата на Република Македонија. 

Член 23 
Преодни одредби 

 
(1) Операторите ќе ги усогласат своите референтни 

понуди за интерконекција со одредбите на овој План во 
рок од 30 дена од денот на неговото влегување во сила. 

(2) Усогласувањата од ставот (1) на овој член ќе за-
почнат да се применуваат од денот на започнувањето 
на примената на овој план. 

 
Член 24 

(Завршни одредби) 
 
(1) Со денот на влегување во сила на овој План за 

нумерација, престанува да важи Планот за нумерација 
на јавните комуникациски мрежи и услуги на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 185/2013). 

(2) Планот за нумерација влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Република Македонија“. 

(3) По влегувањето во сила, Планот за нумерција ќе 
биде објавен и на веб-страната на Агенцијата. 

 
Бр. 0201-2707/1  

10 декември 2014 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
AУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

5738. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеjа 8, член 20 став 

1 алинеjа 11, а во врска со член 80 став 4 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14), Законот за сметководството на 
непрофитните организации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/03, 13/05, 14/07, 55/07 и 
17/11), Правилникот за сметководството за непрофит-
ни организации („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.42/03, 8/09, 12/09 и 175/11) и Правилник 
за сметководствениот план и билансите на непрофит-
ните организации („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 117/05 и 11/06), согласно член 15 став 1 
алинеа 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-4351/1 
од 29.8.2014 година и Заклучокот на Советот на 
Агенцијата бр. 02-6126/2 од 12.12.2014 година, Советот 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги на својата 21-ва седница одржана на ден 
12.12.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ НА ФИНАНСИСКОТО И СМЕТ-
КОВОДСТВЕНОТО РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ  

УСЛУГИ 
 

I.  ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат процедурите за 

финансиското и сметководственото работење на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
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луги, водењето сметководство, деловните книги, пот-
ребните документи за обработка на податоците, приз-
навање на приходите и расходите, пописот на сред-
ствата, пресметувањето, фактурирањето и наплатата на 
годишниот надоместок за дозволата за телевизиско или 
радио емитување, за годишниот надоместок за надзор 
остварен со реемитуваните програмски сервиси или со 
обезбедувањето на аудиовизуелни медиумски услуги 
по барање, и други прашања во врска со финансиското 
и сметководственото работење на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА  

СМЕТКОВОДСТВОТО 
 

Член 2 
Сметководството на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги се води на начин со кој се 
обезбедува точно, сеопфатно, благовремено, ажурно и 
поединечно прикажување на билансните позиции, сос-
тојбите на средствата, изворите на средствата, об-
врските, приходите, расходите и резултатите од рабо-
тењето согласно Правилникот за сметководството на 
непрофитни организации  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.24/03, 42/03, 8/09, 12/09 и 175/11) 
и Правилник за сметководствениот план и билансите 
на непрофитните организации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.117/05 и 11/06). 

 
III. ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ ДО-

КУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ 
 

Член 3 
Во сметководството на Агенцијата за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги се водат деловни книги за 
годината на работење која е еднаква на календарската 
година. 

Деловните книги се водат на македонски јазик со 
арапски цифри и вредности изразени во денари. 

 
Член 4 

Деловни книги во сметководството на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се: днев-
ник, главна книга и помошни книги (книга за благајна, 
книга за влезни сметки, книга за излезни сметки  и кни-
га за набавки). 

Внесувањето и обработката на податоците на наста-
натите деловни промени, односно трансакции, се врши 
со помош на електронски сметач или пак механички со 
запазување на начелото за правилно водење. 

 
Член 5 

Внесувањето на податоците во деловните книги мо-
ра да се заснова врз основа на вистинити и уредни 
сметководствени документи. 

Сметководствениот документ е писмен доказ за 
настанатата деловна промена, односно за извршената 
трансакција. 

Сметководствениот документ служи како основа за 
внесувањето на податоците во деловните книги, а ис-
товремено и како основа за контрола и ревизија на ра-
ботењето. 

Раководителот на Секторот надлежен за вршење на 
економско-финансиски работи на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги е одговорен за сос-

тавувањето на сметководствените документи, а дирек-
торот на Агенцијата или неговиот заменик, со својот 
потпис на документот гарантира дека документот е 
вистинит и реално ја прикажува деловната промена, 
односно трансакција. 

    
IV. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ  

И РАСХОДИТЕ 
 

Член 6 
Признавањето на приходите и расходите на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги се спроведува според модифицираното начело на 
настанувањето на деловните промени и трансакции на 
начин утврден со член 13 од Законот за сметководство-
то за непрофитните организации и член 18 од Правил-
никот за сметководството за непрофитните организа-
ции.  

 
Член 7 

Признавањето на приходите се врши врз основа на 
почитување на наче-лото на модифицирано настану-
вање. 

Во сметководството се признаваат само приходите 
кои се остварени (наплатени), до 31 декември во теков-
ната деловна година, или пак се остварени во рок од 30 
дена од истекот на пресметковниот период на кој се од-
несуваат, односно најдоцна до 31 јануари во наредната 
година под услов да се однесуваат на пресметковниот 
период и да служат за покривање на обврските од тој 
пресметковен период. 

 
Член 8 

При утврдувањето на расходите се применува мо-
дифицирано настанување, односно се признаваат рас-

ходите кои се платени до 31 декември во пресметков-
ниот период, или во рок од 30 дена од истекот на 
пресметковниот период, односно до 31 јануари наред-
ната година, под услов расходите да се однесуваат на 
наведениот пресметковен период. 

 
Член 9 

Пресметката на даноците се врши врз основа на да-
ночните основи утврдени согласно соодветните закон-
ски прописи кои се во важност во Република Македо-
нија. 

 
V. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ, 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА И ПОПИС 
 

Член 10 
Долгорочните и краткорочните средства се искажу-

ваат по набавна вредност. Набавната вредност на крат-
корочните средства ја сочинува куповната цена зголе-
мена за увозни царини, даноци кои не можат да се 
рефундираат и сите други издатоци кои директно мо-
жат да се додадат на набавната вредност, односно тро-
шоците за набавка. 

Долгорочните материјални средства ги опфаќаат 
градежните објекти, опремата и други материјални 

средства, електронски, електрични и механички алатки 
и постројки, машини за пишување, сметање, умножу-
вање и музички инструменти, намештај и превозни 
средства и останати средства.  
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Основица за отпис на долгорочните средства е на-
бавната, односно ревалоризираната вредност на долго-
рочните средства. 

Отписот на вредноста на долгорочните материјални 

средства се спроведува со праволиниска метода на от-
пис со примена на годишните стапки пропишани во 

Правилникот за сметководството за непрофитните ор-

ганизации.  

  
Член 11 

Паричните средства во благајната и на сметките во 

домашна валута се внесуваат во главната книга во но-
минален износ според доставените изводи за тие 

сметки, а пак девизните средства на сметките во делов-

ните банки и во девизната благајна во странска валута 
се искажуваат во денари според средниот курс на На-

родната Банка на Република Македонија на денот на 

билансирањето. 

 
Член 12 

Задолжувањето на вработените во Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги, со аванси (де-
нарски и девизни) се врши врз основа на заверено ре-

шение и патен налог. 

Раздолжувањето на авансите по патните налози за 

службените патувања во земјата и странство се врши 
во рок од 5 (пет) работни дена од денот на враќањето 

од патувањето. 

Секое вработено лице при реализирање на службе-
но патување остварено со авионски превоз на терет на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, при раздолжувањето на патниот налог должно е 

да ја приложи бординг картата како доказ дека патува-
њето е реализирано. 

 
Член 13 

Обврските на Агенцијата кон добавувачите, врабо-

тените, обврските за плати, даноци и придонеси се ис-
кажуваат согласно нивната вредност која е во соодвет-

ниот сметководствен документ. 
 

Член 14 
Отпис на побарувањата се врши по основ на заста-

реност на побарувањето, правосилна судска одлука, не-
наплатено побарување кај субјекти во случај на стечај 

или ликвидација. 
 

Член 15 
Долгорочните материјални средства чија поединеч-

на вредност во моментот  на набавката е пониска од 

300 евра во денарска противредност се класифицираат 

како ситен инвентар кој што притоа се отпишува ед-
нократно независно од корисниот век на употреба. 

 

Член 16 
Амортизација се пресметува поединечно за секое 

средство според стапките  пропишани со Правилникот 

за сметководството на непрофитни организации, се до-

дека во целост не биде надоместена. Кога ќе се надо-
мести целокупната вредност на средството, се преста-

нува со понатамошно пресметување на амортизацијата. 

Истото важи и доколку средствата и понатаму се во 
употреба. 

Член 17 
Долгорочните материјални и нематеријални сред-

ства се ревалозираат на начин пропишан од министе-
рот за финансии. 

Член 18 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги најмалку еднаш годишно е должна да врши 
усогласување на состојбата на средствата и нивните из-
вори искажани во сметководството со фактичката сос-
тојба што се утврдува со попис на 31 декември, на на-
чин пропишан од министерот за финансии. 

 
Член 19 

Врз основа на донесен акт од страна на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се фор-
мира комисија за попис, односно се определуваат неј-
зините членови и нивните заменици, задачите кои тре-
ба да ги извршат, времето на започнување на пописот и 
рокот за доставување на извештајот за извршениот по-
пис со пописните листи. 

 
Член 20 

Советот за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги го усвојува Извештајот за изврше-
ниот попис со донесување на одлука. 

Извештајот за извршениот попис и одлуката на Со-
ветот на Агенцијата за усвојување на Извештајот, зара-
ди книжење на разликите и усогласувањата на сметко-
водствената со фактичката состојба утврдена со попи-
сот, се доставува до Секторот надлежен за вршење на 
економско-финансиски работи најдоцна дваесет дена 
пред законскиот рокот за доставување на годишната 
сметка. 

 
VI. ОСНОВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

 
Член 21 

Агенцијата за  аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги за годината која завршува на 31 декември соста-
вува финансиски извештај и тоа: 

- Биланс на состојба; 
- Биланс на приходите и расходите; 
- Белешка за распоредување на резултатот; 
- Даночен биланс; 
- Посебни податоци за државна евиденција на неп-

рофитните органи-зации и 
- Структура на приходи по дејности. 
 

Член 22 
Финансискиот извештај од член 21 на овој Правил-

ник го усвојува Советот на Агенцијата за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги. 

 
VII ФАКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТА НА ГОДИШНИОТ 
НАДОМЕСТОК ЗА ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 
ИЛИ РАДИО ЕМИТУВАЊЕ И НА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА НАДЗОР НА ОПЕРАТОРИТЕ КОИ РЕЕМИТУВА-
АТ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ ИЛИ ДАВАТЕЛИТЕ НА  

АУДИОВИЗУЕНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
 

Член 23 
Годишниот надоместок за дозволата за телевизиско 

или радио емитување се пресметува за секоја тековна 
година, почнувајќи од датумот на доделувањето на доз-
волата.  
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Пресметувањето на годишниот надоместок за доз-

волата, наведен во став 1 на овој член, се врши врз ос-

нова на формулата содржана во член 80 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Правилни-

кот за форматите на програмските сервиси на радиоди-

фузерите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување 

на телевизиски и радио програми („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.172/14).  

За утврдениот годишен надоместок се изработува 

фактура во согласност со издадената дозвола за телеви-

зиско или радио емитување. 

Во фактурата е наведен рокот за плаќање на истата, 

кој изнесува 30 дена од денот на приемот на фактурата 

издадена од Агенцијата.  

Фактурата за наплата на годишниот надоместок за 

дозволата за телевизиско или радио емитување, за се-

која тековна година се издава најдоцна 5 (пет) работни 

дена од датумот на доделувањето и важењето на дозво-

лата за телевизиско или радио емитување. 

 

Член 24 

Доколку по доставената фактура, имателот на доз-

волата за телевизиско или радио емитување, не изврши 

плаќање на пресметаниот надоместок во рок од 30 

(триесет) дена од денот на приемот на фактурата изда-

дена од Агенцијата, Советот на Агенцијата согласно 

член 83, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Зако-

нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, пок-

ренува постапка за одземање на дозволата за телеви-

зиско или радио емитување по предлог на директорот 

на Агенцијата. 

За покренатата постапка за одземање на дозволата, 

се известува имателот на дозволата со писмено извес-

тување. 

По покренувањето на постапката за одземање на 

дозволата, Советот на Агенцијата е должен во рок од 

15 дена од денот на приемот на предлогот на директо-

рот на Агенцијата, да донесе одлука со мнозинство гла-

сови од вкупниот број членови на Советот. 

Доколку имателот на дозволата за телевизиско или 

радио емитување во рок од 15 дена од денот на прие-

мот на предлогот на директорот за одземање изврши 

плаќање, покренатата постапка за одземање на дозво-

лата се запира. 

Доколку имателот на дозволата за телевизиско или 

радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, 

по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на 

овој член, истата ќе биде сторнирана и ќе му биде изда-

дена нова фактура која ќе се однесува само на перио-

дот на работењето, односно до денот на донесувањето 

на одлуката за одземање на дозволата. Издадената фак-

тура за наведениот период, ќе треба да се плати не по-

доцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното идавање. 

Во спротивно наплатата на долгот, ќе се врши по суд-

ски пат. 

 

Член 25 

Годишниот надоместок за надзор го плаќаат опера-

торите кои реемитуваат програмски сервиси или дава-

телите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.  

Висината на годишниот надоместок за надзор од 

став 1 на овој член се пресметува врз основа на член 

142 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, и истиот изнесува 0,5% од вкупниот годишен 

приход на операторите кои реемитуваат програмски 

сервиси или на давателите на аудиовизуелни медиум-

ски услуги по барање, остварен во текот на претходна-

та календарска година, или пократок дел од годината 

кога операторот кој реемитува програмски сервиси или 

давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по ба-

рање почнал да ја обезбедува услугата. 

Операторите кои реемитуваат програмски сервиси 

или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање се должни најдоцна до 15 март во тековната го-

дина до Агенцијата да достават извештај за износот на 

вкупниот приход. 

Агенцијата, врз основа на доставениот извештај, из-

готвува решение за утврдување на обврската за плаќа-

ње на годишниот надоместок за надзор на реемитува-

ните програмски пакети кои го врши Агенцијата. Врз 

основа на решението се издава фактура за годишен на-

доместок за надзор. 

Операторите кои реемитуваат програмски сервиси 

или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање, фактурата за годишниот надоместокот за над-

зор се должни да ја платат најдоцна до 15 април во те-

ковната година на сметка на Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги. 

Доколку не го платат надоместокот  во законски оп-

ределениот рок, односно најдоцна до 15 април во те-

ковната година, наплатата на годишниот надоместок ќе 

се врши по судски пат. 

Доколку кај Агенцијата постои основано сомнение 

за вистинитоста на остварениот годишен вкупен при-

ход, има право на трошок на операторот кој реемитува 

програмски сервиси или на давателот аудиовизуелни 

медиумски услуги по барање да изврши процена на ис-

тиот од страна на надворешен ревизор. Во случај кога 

проценетиот вкупен приход отстапува од пријавениот 

вкупен приход, при наплата на годишниот надоместок, 

Агенцијата ќе го задолжи операторот кој реемитува 

програмски сервиси или давателот на аудиовизуелни 

медиумски услуги по барање да ја плати пресметаната 

разлика. 

 

VIII. ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН 

 

Член 26 

Годишниот финансиски план на Агенцијата за  ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги содржи пода-

тоци за реализација на планираните активности, плани-

раните приходи и расходи на Агенцијата за наредната 

година групирани по структура и по организациона 

структура на Агенцијата, како и предвидените капитал-

ни инвестиции за наредната година. 

Советот на Агенцијата на предлог на директорот на 

Агенцијата донесува одлука за усвојување на Годиш-

ниот финансиски план за секоја тековна година. 

Во текот на годината може да се врши измена на го-

дишниот финансиски план (пренамена на планираните 

средства, зголемување на планираните средства) по 
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расходни ставки, доколку се работи за расходи кои не 

можеле да бидат предвидени. За сите наведени измени 

треба да постои писмено образложение. 

Одлуката за измена на финансискиот план ја доне-

сува Советот  на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, на предлог на директорот на 

Агенцијата. 

 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 27 

Со донесувањето на овој Правилник престанува да 

важи Правилникот за процедурите на финаниското и 

сметководственото работење на Советот за радиодифу-

зија на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.64/2012). 

 

Член 28 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-6222/1 Агенција за аудио и 

12 декември 2014 година аудиовизуелни медиумски услуги 

Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 

_________ 

5739. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 

став 1 алинеја 11, во врска со член 52 и член 93 став 3 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги („Службен весник на Република Македонија” бр. 

184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 15 став 1 

алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 3 од Деловникот за 

работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги бр. 01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во 

согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 

02-6126/4 од 12.12.2014 година, Советот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 21-та 

седница, одржана на 12.12.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМИ СО НАГРАДНО УЧЕСТВУВАЊЕ 

И ЗА КОРИСТЕЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ СО 

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Предмет 

 

Со овој Правилник се пропишува начинот на при-

мена на одредбите од:  

- Член 52 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги во врска со обврската на давателите на 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да обезбедат 

недвосмислено објавување на правилата за програмите 

со наградно учествување и за јавно ветената награда; и 

- Член 93 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги во врска со правилата за користење те-

лефонски услуги со додадена вредност.   

Член 2 

Дефиниции 

 

Одделни изрази употребени во овој Правилник го 

имаат следново значење: 

1. Програми со наградно учествување се сите видо-

ви програми или нивни делови во кои се нуди или се 

доделува награда од кој било вид (производ, парична 

награда, патување, услуга, совет од водителот на прог-

рамата и др.), без оглед дали наградата им се доделува 

на учесниците (гостите) во програмата (физички при-

сутни во студиото) или на гледачите или слушателите 

кои учествуваат во програмата преку телефонска услу-

га со додадена вредност, или преку обична телефонска 

линија. 

2. Телефонски услуги со додадена вредност се теле-

фонските услуги од фиксната и од мобилната телефо-

нија, вклучително и телефонското гласање, СМС и 

ММС услугите, за кои се плаќа повисока цена од стан-

дардната за тој вид услуга, без разлика на бројот преку 

кој е реализирана услугата. 

3. Телефонско гласање е гласање на гледачи или 

слушатели преку телефон, без оглед дали се користи 

телефонска услуга со додадена вредност или се плаќа 

вообичаената тарифа за реализираните повици.  

  

II. ПРАВИЛА ЗА ПРОГРАМИТЕ СО НАГРАДНО 

УЧЕСТВУВАЊЕ 

 

Член 3 

Правила за организирање програми со наградно 

учествување  

 

Давателот на аудио или аудиовизуелната медиум-

ска услуга, за емитувањето програми со наградно учес-

твување е должен да усвои правила што ги објавува на 

својата веб страница и за кои ја информира Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Правилата на давателите на аудио или аудиовизуел-

ни медиумски услуги треба да содржат одредби за сле-

дниве аспекти на програмата:  

- Опис на групата гледачи/слушатели за кои е наме-

нета конкретната програма; 

- Детален опис на начинот на учество во програма-

та и начинот на кој се освојува награда; 

- Трошоците за учество во програмата;  

- Евентуални ограничувања за учество во програма-

та на поединци (на пример: вработени кај давателот на 

услугата и членови на нивните семејства и сл.); 

- Евентуални општи ограничувања за учество во 

програмата: траење на играта/натпреварот, максимален 

број учесници, максимален број учесници во текот на 

едно издание на програмата, временски период што 

треба да помине за повторно учество во програмата по 

добивањето награда и сл.;   

- Начинот на кој му се доделува наградата на добит-

никот; 

- Просечна вредност на наградите што се доделува-

ат во програмата; 

- Начинот на кој се прогласуваат победниците во 

натпреварот или играта; 
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- Начинот на кој гледачите/слушателите се известу-

ваат за крајот на натпреварот или играта;  

- Начинот и периодот во кој наградата му се доста-

вува на добитникот без дополнителни трошоци, однос-

но постапката по која добитникот може да побара да 

му се достави наградата; 

- Начинот на кој ќе се ракува со личните податоци 

на учесниците во програмата и добитниците на награ-

дите. 
 

Член 4 
Информирање на гледачите и слушателите  

за правилата 
 
Давателот на аудио или аудиовизуелната медиум-

ска услуга, при емитувањето програми со наградно 
учествување, треба јасно и недвосмислено да ги ин-
формира гледачите и слушателите најмалку за:    

- Начинот и трошоците за учество во програмата; 
- Ограничувањата за учество во програмата; 
- Видот на наградата, начинот на доделување и на-

чинот и периодот на доставување на наградата на до-
битникот; и 

- Да потсетува дека целосните правила за учество 
во програмата или во нејзин дел можат да се најдат на 
веб страницата на давателот на аудио или аудиовизуел-
ната медиумска услуга. 

Доколку во програмата со наградно учествување, 
преку телефон, може да учествуваат гледачите или слу-
шателите, давателот на аудио или аудиовизуелната ме-
диумска услуга е должен јасно и недвосмислено да ги 
информира за:    

- Прашањето на кое треба да одговорат (мора да би-
де јасно поставено и лесно разбирливо); 

- Видот и бројот на наградите што можат да се до-
бијат (доколку добивањето награда е условено со до-
полнителни трошоци за добитникот, за тоа гледачите 
или слушателите мора јасно да бидат информирани - 
на пример, престој во хотел каде е платено само ноќе-
вање, или користење годишна услуга при што се плате-
ни само првите три месеци);   

- Начинот на учество во играта или натпреварот 
(дали со телефонскиот повик или со СМС пораката 
гледачот/слушателот автоматски добива можност да 
одговори на прашањето и да добие награда или треба 
дополнително да чека, да се јави повторно и сл.; дали 
едно лице може да учествува повеќе пати во една иста 
наградна игра; дали добитникот е гледачот/слушателот 
кој најбрзо ќе се јави и ќе даде точен одговор или име-
то на добитникот ќе се извлече од сите учесници кои 
точно одговориле на прашањето и сл.);  

- Траењето на играта или натпреварот (времето кога 
гледачите/слушателите можат да почнат да се јавуваат 
и времето кога треба да престанат, бидејќи нивните по-
вици (или пораки) нема да бидат земени предвид); 

- Каде (на која веб страница) можат да ги најдат це-
лосните правила за учество во програмата или во неј-
зин дел направени од давателот на аудио или аудиови-
зуелната медиумска услуга. 

Во случај на повторно емитување на програмата, 
односно нејзино репризирање, гледачите/слушателите 
мора јасно да се информираат дека станува збор за реп-
риза на програмата и дека не треба да се јавуваат на те-
лефонските броеви оти конкретната игра, квиз, натпре-
вар или друга програма е завршена.  

Член 5 
Начин на презентирање на наградите  

во програмите 
 
Секогаш кога во некоја програма или во нејзин дел 

се нуди награда, без оглед за каков вид програма или за 
какво учество во програмата станува збор, наградата 
може да се претстави така што усно ќе се спомене или 
визуелно ќе се прикаже името или марката на произво-
дот или на правното лице кое ја обезбедува наградата. 

Споменувањето или прикажувањето не смее да се 
прави на неприроден, прекумерен, или нападен начин 
со што видливо се истакнува или промовира произво-
дот, марката, услугата или правното лице кое ја обезбе-
дува наградата.   

Не е дозволена употреба на пофални коментари за 
квалитетот на наградата, нејзината цена или достап-
ност, како и какви било други промовирачки изрази.  
Гледачите или слушателите не треба да се поттикнува-
ат или да се советуваат да ја купат или да ја изнајмат 
наградата.    

 
Член 6 

Заштита на малолетниците 
  
Сите видови програми со наградно учествување 

или нивни делови мора да се усогласени со одредбите 
за заштита на малолетниците од Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги и со Правилникот за 
заштита на малолетните лица („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.172/14).  

Доколку некоја програма со наградно учествување 
е главно наменета за (или во неа учествуваат) малолет-
ници, давателот на аудио или аудиовизуелната меди-
умска услуга е должен за учеството на малолетникот 
во програмата да побара согласност од неговиот роди-
тел или старател.  

Карактерот на учеството на малолетниците, сод-
ржината на програмата, и наградите треба да бидат со-
одветни на возраста на малолетните лица.        

 
Член 7 

Заштита на приватноста и на  
личните податоци 

 
Собирањето, чувањето и користењето на сите лич-

ни податоци собрани во текот на програмите со наград-
но учествување мора да се врши согласно Законот за 
заштита на личните податоци („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 124/10, 135/11 и 
43/14) и подзаконските акти усвоени од Дирекцијата за 
заштита на личните податоци.   

 
III. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ СО ДОДАДЕНА  

ВРЕДНОСТ И ТЕЛЕФОНСКО ГЛАСАЊЕ 
 

Член 8 
Општи услови 

 
Давателите на аудио или аудиовизуелни медиумски 

услуги може да користат телефонски услуги со додаде-
на вредност и телефонско гласање во сите видови прог-
рами, освен во вести, во информативна и во образовна 
програма, во верски служби и проповеди, и во програ-
ми за деца.  
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Кога давателот на аудио или аудиовизуелната ме-
диумска услуга организира програма во која се користи 
телефонска услуга со додадена вредност, должен е во 
договорот склучен со давателот на телефонската услу-

га со додадена вредност да вклучи одредби со кои ќе го 
обврзе да ги почитува сите релевантни законски одред-
би и подзаконски акти усвоени од Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги и од Агенцијата за 
електронски комуникации.   

 
Член 9 

Правила за организирање програми во кои се  

користат телефонски услуги со додадена вредност  
и телефонското гласање 

 
Давателот на аудио или аудиовизуелната медиум-

ска услуга, за емитувањето програми во кои се корис-
тат телефонски услуги со додадена вредност и теле-
фонско гласање е должен да усвои правила што ги об-
јавува на својата веб страница и за кои ја информира 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги.  

Правилата треба да содржат одредби за следните 
аспекти на програмата:  

- Опис на програмата и на групата гледачи/слуша-
тели за кои е наменета; 

- Опис на начинот на кој се реализира учеството на 
гледачите/слушателите во програмата и трошоците; 

- Евентуалните ограничувања за учество во програ-

мата; 
- Начинот на кој се вреднуваат гласовите на публи-

ката, односно на жирито во програмата (доколку има 
жири) и начинот на кој се врши проверка на гласањето, 
доколку станува збор за телефонско гласање. 

 
Член 10 

Трошоци за учество 
 
Давателот на аудио или аудиовизуелната медиум-

ска услуга, при емитувањето програми во кои се корис-
тат телефонски услуги со додадена вредност, мора јас-

но и недвосмислено да ги информира гледачите и слу-
шателите за трошоците на кои ќе бидат изложени пора-
ди нивното учество во програмата, на следниов начин: 

- Јасно да ја наведе (устно и/или визуелно) цената 
за секоја минута разговор преку телефонската услуга 
со додадена вредност, наведувајќи го притоа и вкупни-
от износ заедно со данокот на додадена вредност; 

- Доколку станува збор за интерактивна игра која 
трае подолг временски период, неколку пати во текот 
на програмата, јасно да ги предупреди гледачите/слу-
шателите за износот што би можеле да го платат по ко-
ристењето на целата услуга;     

- На телевизија, трошоците треба да бидат видливо 

претставени на екранот и да бидат устно соопштени, 
разбирливо и со неутрален тон на гласот, а вкупната 
цена на чинење на услугата и телефонскиот број треба 
да бидат испишани со еднаков фонт и големина;  

- На радио, трошоците треба да бидат устно сооп-
штени, неколку пати во текот на програмата, разбирли-
во и со неутрален тон.      

Давателот на аудио или аудиовизуелната медиум-
ска услуга за направените трошоци од страна на гледа-
чите/слушателите за учество во програмата преку ко-

ристење телефонска услуга со додадена вредност, мо-
же да им наплаќа, само преку телефонската сметка, а 
не преку кредитна картичка или во готово.  

 
Член 11 

Телефонско гласање 
 
Во програмите во кои на публиката и се нуди мож-

ност да учествува и да влијае врз крајниот исход (да 
гласа за некој од натпреварувачите во музичко шоу или 
за омилен лик во некое друго шоу и сл.), а тоа учество 
се реализира преку телефонска услуга со додадена 
вредност, давателот на аудио или аудиовизуелната ме-
диумска услуга мора јасно и недвосмислено да ги ин-
формира гледачите или слушателите за следното:             

- Како ќе придонесат во програмата со нивното те-
лефонско гласање и колку вредат нивните гласови во 
донесувањето на крајната одлука (дали има и жири и 
колку вредат гласовите на жирито, а колку на публика-
та и сл.);  

- Начинот на телефонско гласање (дали едно лице 
може да учествува/гласа повеќе пати; дали едно лице 
треба да гласа повеќе пати за да даде еден глас и сл.);  

- Трошоците за телефонското гласање (вкупниот 
износ заедно со данокот на додадена вредност); 

- Траењето на телефонското гласање (времето кога 
гледачите/слушателите можат да почнат да се јавуваат 
и времето кога треба да престанат, бидејќи нивните по-
вици (или пораки) нема да бидат земени предвид); 

- Механизмот за проверка на гласањето (на кој на-
чин може да се провери веродостојноста на гласањето, 
кој ја врши таа проверка и сл.); 

- Каде (на која веб страница) можат да ги најдат це-
лосните правила за програмата направени од давателот 
на аудио или аудиовизуелната медиумска услуга; 

- Во случај на повторно емитување на програмата, 
односно нејзино репризирање, на гледачите/слушате-
лите мора јасно да им се стави на знаење дали телефон-
ското гласање е се уште можно, односно јасно да се 
назначи дека е завршено.     

 
Член 12 

Програми со телефонска услуга со додадена  
вредност наспроти телешопинг 

 
Доколку давателот на аудио или аудиовизуелната 

медиумска услуга му дава нагласена важност на корис-
тењето телефонски услуги со додадена вредност во 
програмите во кои учествуваат гледачи и слушатели, 
овие програми, согласно пресудата на Европскиот суд 
на правдата во случајот CJUE, 18 octobre 2007, C-
195/06, Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) 
c/ Österreichischer Rundfunk (ORF), ќе се сметаат за те-
лешопинг.  

За да не се смета за телешопинг, програмата во која 
се користи телефонска услуга со додадена вредност 
мора да ги задоволи следните услови:   

- Да се состои првенствено од уредувачки облику-
вана содржина; 

- Примарната цел на програмата да е уреднички ос-
мислена; 

- Комерцијалната активност поврзана со користе-
њето на телефонската услуга со додадена вредност да е 
од секундарно и занемарливо значење за содржината и 
целта на програмата;   
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- Продукцијата на програмата да не е целосно или 

речиси целосно финансирана од приходите добиени од 

учеството на гледачите или слушателите преку теле-

фонската услуга со додадена вредност.  

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 13 

Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-

нува да важи Правилникот за користење телефонски 

услуги со посебна тарифа во програмите на радио и те-

левизиските програмски сервиси („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 72/07). 

 

Член 14 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 01-6250/1 Агенција за аудио и 

12 декември 2014 година аудиовизуелни медиумски услуги 

Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 

_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5740. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14) и член 45 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги 

ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за менување 

на лиценца за снабдување со електрична енергија, на 

седницата одржана на ден 15.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-

дување со електрична енергија издадена со Одлука УП 

1 бр. 37/14 од 15.04.2014 година, („Службен весник на 

РМ“ бр. 64/2014) на Друштвото за трговија и услуги 

ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се менува по-

ради промена на седиштето на вршење на дејноста. 

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 07-37/14  

15 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 

 
ЛИ ЦЕНЦ А  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија и услуги ПРОЕНЕРЏИ ДО-

ОЕЛ увоз-извоз Скопје,  
Ул. Орце Николов бр. 68 Скопје 
 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
15.12.2014 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
15.12.2024 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 177.11.1/14/2/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6808328 
 
7. Единствен даночен број – 4080012530739 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот или операторите на електродис-
трибутивните системи како и продажба на купувачи во 
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта 

 Енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на соодветни договори за купување и про-
дажба на електрична енергија  и договори за закупува-
ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на це-
лата територија на Република Македонија и странство. 

 
11.  Услови и начин на извршување на об-

врските на носителот на лиценцата  

 Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласнокупопродажните дого-
вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-
тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 
своите потрошувачи 
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- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 
цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-
но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 
снабдувачот на електрична енергија на своите потро-
шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 
и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 
- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазарот на електричната енергија во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 

се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-
полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 
со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-
шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 
- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија работи во соглас-

ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-
публика Македонија, а особено оние кои се однесуваат 

на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, 
заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 

заштита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите; 

 
12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-
денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  
- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  
- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  
 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според  купопродажните договори, 
според напонското ниво на приклучок  и категоријата 
на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 

составен дел на оваа лиценца; 
- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 
- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија; 
- како и други промени во работењето во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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5741. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14) и член 45 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги 

ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за менување 

на лиценца за трговија со електрична енергија, на сед-

ницата одржана на ден 15.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија издадена со Одлука УП 1 

бр. 220/12 од 25.09.2013 година, („Службен весник на 

РМ“ бр. 134/2013) на Друштвото за трговија и услуги 

ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се менува по-

ради промена на седиштето на вршење на дејноста. 

 2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 07-220/12  

15 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

Прилог 1  

 

ЛИ ЦЕНЦ А  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1.  Име и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ПРОЕНЕРЏИ увоз-

извоз ДООЕЛ Скопје, ул. Орце Николов бр.68, Скопје, 

Република Македонија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3.  Датум на менување на лиценцата:  

15.12.2014 година  

 

4.  Датум до кога важи лиценцата:  

15.12.2024 година  

 

5. Евидентен број на издадената/изменетата  ли-

ценца:  

ЕЕ - 106.10.1/12/2/13/2/14 

6. Број на деловниот субјект - 6808328 

          

7. Единствен даночен број - 4080012530739 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазар¬ните пра¬ви¬ла, мрежните пра-

вила за пренос на електрична енергија и мрежните пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија како и 

Правилата за доделување на прекуграничните пренос-

ни капацитети. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

  Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

 Носителот на лиценцата е должен да: 

 - обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-

те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 
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- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-

носен и дистрибутивен капацитет и регулираните ус-

луги, согласно превземените обврски за потрошувачи-

те кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македони-ја, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота; 

 

12.  Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

-  во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да до-ставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачани количини на електрична енергија - 

квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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