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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2818. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ОПШТА БОЛНИЦА ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавната здравствена установа Оп-

шта болница Штип и престанува користењето на след-
ните недвижни ствари: 

 Стр. 
2835. Изменување на лиценца под број 

19-4025/1 од 9.11.2005 година издаде-
на на Друштвото за туризам, угости-
телство и услуги „Мастербет“ ДОО 
Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат 
клуб......................................................... 8

2836. Изменување на лиценца под број  
51-2276/1 од 4.05.2010 година издаде-
на на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано 
приредување на посебни игри на сре-
ќа во автомат клуб................................. 8

2837. Правилник за процедуралните пра-
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за утврдување на присутноста на ал-
кохол и/или други психотропни суп-
станции во организмот на машиново-
зачот........................................................ 9

2839. Правилник за начинот и постапката 
за утврдување на условите кои треба 
да ги исполнува здравствената уста-
нова за вршење на здравствен преглед 
на машиновозачи................................... 10

2840. Правилник за обезбедување на услу-
гите опфатени со универзална услуга 11

2841. Упатство за содржината на елабора-
тот за заштита од пожари, експлозии 
и опасни материи................................... 19

2842. Договор за меѓуопштинска соработка 
од областа на внатрешната ревизија и 
инспекциски работи.............................. 19

 Огласен дел........................................... 1-76
 

 
- земјиште, сопственост на Република Македонија, 

запишана во Имотен лист 29 од КО Штип 4, на дел од 
КП бр. 9829/2 КО Штип 4, со вкупна површина од 3841 
м2, која согласно Геодетски елаборат изработен од ТП 
Геопремери – Штип, бр. 147/10 од 12.07.2010 година, за-
верен од страна на Агенцијата за катастар на недвижно-
сти – Одделение за катастар на недвижности Штип под 
бр. 10-1110/261 од 12.07.2010 година, претставува ново-
формирана катастарска парцела 9829/2 КО Штип 4, и 

- земјиште, сопственост на Република Македонија, 
запишана во Имотен лист 29 од КО Штип 4, на дел од 
КП бр. 9829/3 КО Штип 4, со вкупна површина од 2400 
м2, која согласно Геодетски елаборат изработен од ТП 
Геопремери – Штип, бр. 147/10 од 12.07.2010 година, за-
верен од страна на Агенцијата за катастар на недвижно-
сти – Одделение за катастар на недвижности Штип под 
бр. 10-1110/261 од 12.07.2010 година, претставува ново-
формирана катастарска парцела бр. 9829/3 КО Штип 4. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

    Бр. 51-4996/1              Заменик на претседателот 
12 октомври 2010 година       на Владата на Република 

       Скопје                          Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2819. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО  

ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движнити ствари: 

- лекови – 45 кутии Chloroquine таблети 100 х 250 
мг, со рок на употреба до октомври 2012 година. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Јавната здравстве-
на установа  Центар за јавно здравје - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Центар за јавно 
здравје – Скопје, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои 
се даваат на трајно користење. 

                                                               
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр.51-5674/1                  Заменик на претседателот 

12 oктомври 2010 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2820. 
Врз основа на член 19 став 1 точка 9 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 
„СЕЕСИМ-2010“ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Вежбовната активност „СЕЕСИМ-10“, Симула-

циска мрежа за Југоисточна Европа (во натамошниот 
текст: вежбовна активност) ќе се одржи во Центарот за 
управување со кризи во Република Македонија во пер-
иодот од 17 до 26 октомври 2010 година, со цел промо-

вирање на соработката, координацијата и интеропера-
тивноста помеѓу земјите од Југоисточна Европа и прое-
ктите на Иницијативата од состанокот на министрите 
за одбрана на земјите од Југоисточна Европа, преку 
ефективна употреба на компјутерско моделирање и си-
мулирање. 

2. На вежбовната активност ќе учествуваат прет-
ставници од Министерство за одбрана, Министерство-
то за надворешни работи, Министерството за внатреш-
ни работи, Министерството за финансии, Министерс-
твото за здравство, Министерството за транспорт и вр-
ски, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, Министерството за образование 
и наука, Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за правда, Министерството за еконо-
мија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за 
заштита и спасување, Црвениот крст на Република Ма-
кедонија, Електрани на Македонија-ЕЛЕМ, Мини-
стерството за финансии-Царинска управа, Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство-
Управа за хидро-метеоролошки работи и Дирекција за 
радијациона сигурност. 

3. Финансиските трошоци за подготовката, органи-
зацијата и реализацијата на вежбата се обезбедуваат од 
Министерството за одбрана, просториите и материјал-
но-техничките средства се обезбедуваат од Центарот за 
управување со кризи. 

4. Министерството за одбрана како носител на веж-
бовната активност ќе ги изврши подготовките и орга-
низацијата на вежбовната активност. 

5. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.   

 
     Бр. 51-5711/1                 Претседател на Владата 

12 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2821. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија, бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Во  Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Министерството за фи-
нансии, број 51-3418/2, од 29 јуни 2010 година, во нас-
ловот на Одлуката и во член 2 по зборовите: „Мини-
стерството за финансии“ се става цртичка и се додаваат 
зборовите: „Биро за јавни набавки“. 

 
Член 2 

Во член 3 зборовите: „Министерот за финансии“ се 
заменуваат со зборовите: „Директорот на Бирото за јав-
ни набавки“. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр.51-5730/1                  Претседател на Владата 

12 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2822. 

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕ-
НОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ ВО ОКОЛИНАТА НА С.БЕЛОВОДИЦА, 
ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ТД „ЛАРИН МРАМОР 
КОМПАНИ“ АД СКОПЈЕ НА  ДПИ „ПЕЛАГОНИЈА  

МЕРМЕР“ ДОО СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина – мермер 
на локалитетот во околината на с.Беловодица, општина 
Прилеп од ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД 
Скопје на ДПИ „ПЕЛАГОНИЈА МЕРМЕР“ ДОО Скоп-
је, доделена со Договор за концесија бр. 24-8225/1 од 
10.10.2007 година. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се прене-
сува на ДПИ „ПЕЛАГОНИЈА МЕРМЕР“ ДОО Скопје, 
под исти услови под кои е доделена со Договорот за 
концесија бр. 24-8225/1 од 10.10.2007 година на ТД 
„ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје, освен во 
однос на висината и критериумите за определување на 
надоместокот за концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања и експлоатација на минерални суро-
вини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи за вршење на детални геолошки истражува-
ња и концесии за експлоатација на минерални сурови-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
72/2007, 19/2009, 105/2009  и 60/2010). 

3. Како почеток на користење на пренесената кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за целосен пренос на кон-
цесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, до-
говорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише мини-
стерот за економија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 51-5741 /1                Заменик на претседателот 

12 oктомври 2010 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2823. 
Врз основа на член 34 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.10.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕ-
НОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С.КРСТЕЦ, ВО АТА-
РОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ТД „ЛАРИН МРА-
МОР КОМПАНИ“ АД СКОПЈЕ НА ДПИ „ВАРДАР  

МЕРМЕР“ ДОО СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина – мермер 
на локалитетот во близина на с. Крстец, во атарот на 
општина Прилеп од ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПА-
НИ“ АД Скопје на ДПИ „ВАРДАР МЕРМЕР“ ДОО 
Скопје, доделена со Договор за концесија бр. 24-8220/1 
од 10.10.2007 година. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа oдлука се прене-
сува на ДПИ „ВАРДАР МЕРМЕР“ ДОО Скопје, под 
исти услови под кои е доделена со Договорот за конце-
сија бр. 24-8220/1 од 10.10.2007 година на ТД „ЛАРИН 
МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје, освен во однос на 
висината и критериумите за определување на надоме-
стокот за концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини, 
кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврду-
вање на висината на надоместоците за издавање на доз-
воли за вршење на детални геолошки истражувања и 
концесии за експлоатација на минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
72/2007, 19/2009, 105/2009 и 60/2010). 

3. Како почеток на користење на пренесената кон-
цесија од точка 1 од оваа oдлука ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за целосен пренос на кон-
цесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, до-
говорот од точка 3 на оваа oдлука ќе го потпише мини-
стерот за економија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 51-5742/1                 Заменик на претседателот 

12 oктомври 2010 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2824. 
Врз основа на член 23 од Законот за Воената акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
83/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на ден 12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИ-
ТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ШКОЛУВАЊЕ НА 
ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ–СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ 
СТРУЧНИ СТУДИИ ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ 
ДОЛЖНОСТИ НА ВОЕНАТА AКАДЕМИЈА ВО 
СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2010/2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се определува бројот на кандида-

тите кои се запишуваат на школување на втор циклус 
на студии кои се организираат како специјалистички 
стручни студии за командни и штабни должности на 
Воената академија во Скопје во студиската учебна 
2010/2011 година, вкупно 25 кандидати-офицери, со за-
вршен прв циклус на студии, чие образование се фи-
нансира од Буџетот на Република Македонија. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 51-5758/1                    Претседател на Владата 

12 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2825. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движнити ствари: 

- кревет војнички ..................................... 6 парчиња; 
- душек војнички троделен ..................... 6 комплети. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на општина Кочани. 
 

Член 3 
Министерот за одбрана склучува договор со градо-

началникот на општина Кочани, за правата и обврските 
на движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се да-
ваат на трајно користење. 

                                                               
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

       
  Бр. 51-5759/1                    Претседател на Владата 

12 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2826. 

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – РУДИ 
НА ОЛОВО И ЦИНК НА РУДНИК „САСА“ ДОО-
ЕЛ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „СВИЊА РЕКА И ПЕТРОВА РЕКА“ КО САСА,  

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 
 1. На Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска Каме-

ница се доделува концесија за експлоатација на мине-
рални суровини – руди на олово и цинк на локалитетот 
„Свиња Река и Петрова Река“ КО Саса, Македонска 
Каменица, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава, и тоа: 

Точка Координата Координата 
 X Y 
Т-1 4.667.778,00 7.624.339,00 
Т-2 4.666.967,00 7.624.786,00 
Т-3 4.666.857,00 7.625.131,00 
Т-4 4.666.528,00 7.624.383,00 
Т-5 4.665.613,00 7.624.760,00 
Т-6 4.665.511,00 7.624.589,00 
Т-7 4.666.598,00 7.624.099,00 
Т-8 4.667.700,00 7.624.200,00 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експло-

атација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,842 км2. 
3. Рокот на важење на концесијата од точка 1 на 

оваа одлука изнесува до 28.09.2030 година. 
4. Висината на надоместокот за дадената концесија 

од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Анексот на 
Договорот за концесија, во согласност со Тарифникот 
за утврдување на висината на надоместоците за издава-
ње на дозволи и концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања и концесии за експлоатација на ми-
нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“  бр. 72/07, 19/09, 105/09, 60/10 и 94/10). 

5. Начинот на плаќањето на концесиските надоме-
стоци ќе се определи во Анексот на Договорот за кон-
цесија за експлоатација.  

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на 
Анексот на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
Анексот на Договорот за концесија ќе го потпише ми-
нистерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 51-5761/1                Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година      на Владата на Република 
        Скопје                                  Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2827. 

Врз основа 52 став 1 и став 2 алинеја 5 од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР-
СПОРТСКА САЛА „ПАРК“ СТРУМИЦА СО НЕ-
ПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КОШАРКАРСКИОТ  

КЛУБ „СТРУМИЦА“ ОД СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, недвижната ствар – Спортска сала 

„Парк“ со вкупна површина од 3439 м2, лоцирана на 
ул.„Спартаковска“ бб, Струмица, Катастарска парцела 
бр.15, Катастарска општина Струмица, Имотен лист 
бр.15661, сопственост на Република Македонија, досе-
гашен корисник: Агенција за млади и спорт, се дава во 
закуп со услов на користење на недвижната ствар за 
остварување на непрофитна дејност од интерес на Ре-
публика Македонија.  
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Член 2 
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

во закуп на Кошаркарски клуб „АБА“-Струмица со се-
диште на ул.„Невена Стојкова“ бр.2/1-2, Струмица за 
период од 30 години од денот на влегување во сила на 
оваа одлука, со месечна закупнина од 250 евра, плус 
ДДВ, за метар квадратен, пресметана во денарска про-
тиввредност, според средниот курс на Народна банка 
на Република Македонија, сметано на денот на испла-
тата. 

 
Член 3 

Договор за закуп на недвижната ствар од член 1 од 
оваа одлука, со закупнина во висина определена во 
член 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Агенцијата 
за млади и спорт и Кошаркарскиот клуб „АБА“ од 
Струмица, во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-5821/1               Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година       на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2828. 
Врз основа на член 16 став 1 точка 5 од Законот за 

заштита и спасување („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/04, 49/04, 86/08 и 124/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА  
МУЛТИЛАТЕРАЛНА ВЕЖБА ИЗМИР 2010 ВО 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили 

за заштита и спасување за учество на меѓународната 
мултилатерална вежба ИЗМИР 2010 (во натамошниот 
текст: Вежбата) во организација на НАТО, која ќе се 
одржи во периодот од 18 до 22.10.2010 година во Из-
мир, Република Турција. 

2. На Вежбата ќе учествуваат: еден тим за спасува-
ње од урнатини со седум  припадници и еден офицер за 
врска од Дирекцијата за заштита и спасување и двајца 
припадници на Министерството за внатрешни работи  
со службено куче. 

3. Финансиските трошоци за превозот, сместување-
то и исхраната на учесниците на Вежбата паѓаат на то-
вар на организаторот. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
Вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасу-
вање на Република Македонија. 

5. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извеш-
тај пред Владата на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 51-6041/1                  Заменик на претседателот 

12 октомври  2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                                   Македонија, 
                                    д-р Васко Наумовски, с.р. 

2829. 
Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА 
ПАЗАРОТ НА ОРИЗ СО ВРЗУВАЊЕ НА КОЛИЧИ-
НИТЕ НА УВОЗ НА ОРИЗ СО ОТКУП НА ОРИЗ 
ПРОИЗВЕДЕН ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведува мерка за заштита на па-
зарот на ориз со врзување на количините на увоз на 
ориз со откупот на ориз произведен во Република Ма-
кедонија, заради опасност од нарушување на пазарот, 
како и загрозување на целите на националната земјо-
делска политика. 

 
Член 2 

Увозот на ориз се врзува со откупот на ориз од род 
2010 година од домашно производство, со право на 
увоз 1 кгр. на 4 кгр. извршен откуп. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
    Бр. 51-6123/1              Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                            Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

2830. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движните ствари, книги и учебници во ти-
раж по 970 примероци и тоа: 

1. Дигитални комуникации  
    - Автор: Џон Проакис, Мусад Салехи 
    - Издавач: Мек Гроу Хил 
    - ISBN-10: 0072957166, ISBN-13: 978-0072957167 
 
2. Нојферт архитектонско проектирање 
    - Автор: Ернест Нојферт, Питер Нојферт, Босма-

ха Беихе, Николас Валиман 
    - Издавач: Вили Блеквел 
    - ISBN-10: 0632057718, ISBN-13: 9780632057719 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Министерствот за образование 
и наука, без надомест. 
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Член 3 
Министерот за транспорт и врски, склучува дого-

вор со министерот за образование и наука за уредување 
на правата и обврските на движните ствари од член 1 
на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр. 51-6142/1                  Претседател на Владата 

12 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2831. 

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен  весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НEДВИЖНИ СТВАРИ НА  

MИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и со деловен 
простор на Република Македонија – Скопје, имот во 
сопственост на Република Македонија, му престанува 
користењето на недвижните ствари на ул. „Пушкарска“ 
бр. 33 во Старата Скопска Чаршија кои се евидентира-
ни во Имотен лист бр. 44739, Катастарска парцела 
5795, за Катастарска општина Центар 1 и тоа деловни-
те простории: 

- Локал бр. 6 со површина на приземје од 33 м2 и 
галерија од 16 м2;  

- Локал бр. 7 со површина на приземје од 47 м2 и 
галерија од 16 м2;  

- Локал бр. 9 со површина од 18 м2;  
- Локал бр. 10 со површина од 15 м2.  
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се да-

ваат на времено користење за време од триесет години, 
без надоместок, на Министерството за култура. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари опишано 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Мини-
стерството за култура и Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и со деловен простор на Републи-
ка Македонија – Скопје, во рок од 30 дена од влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр.51-6179/1                  Заменик на претседателот 

12 oктомври 2010 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 

2832. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИ-
ЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ 
НА КУЛТУРНИТЕ  ВРЕДНОСТИ НА РОСТУШЕ  

,,БЛАГОСЛОВ“ РОСТУШЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопанст-
во му престанува користењето на движната ствар: Тра-
ктор John Deere 5303-4WD со број на шасија 
PY5303E000620 и број на мотор PY3029D173463 со 
вредност од  976.374,00 денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење на Здружението на граѓани за зашти-
та и негување на културните вредности на Ростуше 
„Благослов“ Ростуше, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство склучува договор со претседателот на Здруже-
нието на граѓани за заштита и негување на културните 
вредности на Ростуше „Благослов“ Ростуше, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 51-6180/1                    Претседател на Владата 

12 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2833. 

Врз основа на член 121 од Законот за заштита на 
потрошувачите („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 38/2004, 77/2007 и 103/2008), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ  

ЗА ПЕРИОДОТ 2009 – 2010 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за заштита на потрошувачите за 

периодот 2009 – 2010 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 3/2009 и 5/2010) во делот Б 
Активности за 2010 година, точка 1 Министерство за 
економија, во ставот 5 зборовите: „250.000 денари“ се 
заменуваат со зборовите: „210.000 денари“. 

Во ставот 7 зборовите: „300.000 денари“ се замену-
ваат  со  зборовите: “187.000 денари. 
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По  ставот 7 се додава нов став  8 кој  гласи: 
„- За финансиска подршка на здруженијата  на по-

трошувачи за реализација на проектот „Информирање, 
советување и едукација на потрошувачите”во 2009 го-
дина. 

Потребни средства ...........................213.000 денари“. 
Ставот 8 станува став 9. 
Во делот вкупно потребни средства на Министерс-

твото за економија зборовите: „840.000 денари“ се за-
менуваат  со зборовите: „900.000 денари“. 

 
II 

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

 
    Бр.51-5747/1                  Заменик на претседателот 

12 oктомври 2010 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2834. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.10.2010 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА-„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ” 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари” 
се издава на Друштвотo за промет и услуги „Спорт-Ла-
иф Трејд“ ДОО Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа во 
„Обложување на спортски натпревари” ќе се врши во 
деловната просторија што се наоѓа на ул. „Партизански 
одреди “ бр.109 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

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

 
  Бр.51-5733/1                   Претседател на Владата 

12 октомври 2010 година     на Република Македонија, 
       Скопје                  м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2835. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.10.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4025/1 ОД 9.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4025/1 од 9.11.2005 

година, издадена на Друштвото за туризам, угости-
телство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за посто-
јано приредување на посебни игри на среќа во авто-
мат клуб, во точката 3 бројот: „28“ се заменува со 
бројот: „26“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр.51-5734/1                  Заменик на претседателот 

12 oктомври 2010 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2836. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.10.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ  51-2276/1 ОД 4.05.2010 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО  АВТОМАТ  КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 51-2276/1 од 4.09.2010 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот: „24“ се заменува со бројот: „14“ и зборовите:                 
„3 автомати“ се заменуваат со зборовите: „4 автомати“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр.51-5735/1                   Претседател на Владата 

12 октомври 2010 година     на Република Македонија, 
       Скопје                  м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2837. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за произво-

ди за заштита на растенијата ( „Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.110/07 и 20/09), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во соглас-
ност со министерот за здравство и министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОЦЕДУРАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 
СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА 
СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ОДОБРУ-
ВАЊЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА  

РАСТЕНИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат процедуралните 

правила за работа на стручната комисија за потврдува-
ње на стручните работи од областа на одобрувањето на 
производите за заштита на растенијата (во натамошни-
от текст: стручна комисија). 

 
Член 2 

(1) Стручната комисија стручните работи ги врши 
преку обработка на податоците содржани во докумен-
тацијата за добивање на одобрение за производи за за-
штита на растенијата. 

(2) Фитосанитарната управа до стручната комисија 
ја доставува целокупната придружна документација 
неопходна за изготвување на  извештајот за потврдува-
ње на стручните работи во постапките за одобрување 
на производите за заштита на растенијата. 

(3) Во постапките за одобрување на производите за 
заштита на растенијата стручната комисија дава:  

- предлог за одобрување на производ за заштита на 
растенијата; 

- предлог за одбивање на производ за заштита на 
растенијата; 

- предлог за дополнително испитување и разгледу-
вање на производ за заштита на растенијата; 

- предлог за продолжување на важноста на одобру-
вањето на производ за заштита на растенијата; 

- мислење за ревизија на одобрен производ; 
- предлог за ограничување или забрана на промет 

односно употреба на производи; 
- мислење во врска со поднесена пријава за издава-

ње на вонредна дозвола за промет; 
- мислење  за издавање на итни исклучителни доз-

воли за употреба на нерегистриран производ; 
- мислење во врска со поднесено барање за издава-

ње на дозвола за истражување и развој; 
- предлог за одобрување на испитување на произ-

вод за заштита на растенијата; и 
- предлог за забрана на испитување на производ за 

заштита на растенијата. 
 

Член 3 
(1) Стручната комисија своите наоди и проценки од 

член 2 став (3) на овој правилник ги доставува до Фи-
тосанитарната управа во вид на извештај во писмена 
форма.  

(2) Извештајот и записникот од работата на струч-
ната комисија се усвојуваат на првата наредна седница. 

(3) Извештајот ги содржи мислењата и предлозите 
од член 2 став (3) на овој правилник. 

(4) Извештајот  од став (1) на овој член го потпишу-
ва  претседателот  на стручната комисија. 

Член 4 
(1) Стручната комисија работи и одлучува на сед-

ници. 
(2) Седниците се одржуваат во седиштето на струч-

ната комисија, во зависност од интензитетот  на работа 
во Фитосанитарната управа, најмалку шест пати го-
дишно, а по потреба може и повеќе пати.  

(3) Стручната комисија работи и донесува одлуки 
со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

 (4) Членот на стручната комисија кој не се согласу-
ва со мислењето на мнозинството дава издвоено мисле-
ње со образложение. 

(5) Издвоеното мислење на членот на стручната ко-
мисија е составен дел на записникот од седницата на 
стручната комисија. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 17-193/6                   Министер за земјоделство, 

септември 2010 година     шумарство и водостопанство, 
    Скопје                             Љупчо Димовски, с.р.  
 
     

Министер за здравство,   Министер за животна средина 
     Бујар Османи, с.р.           и просторно планирање, 

       Неџати Јакупи, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

2838. 
Врз основа на член 34 став 7 од Законот за сигур-

ност во железничкиот систем  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 48/10), министерот за здрав-
ство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРИСУТНОСТА НА АЛКОХОЛ И/ИЛИ ДРУГИ 
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ ВО ОРГАНИЗМОТ  

НА МАШИНОВОЗАЧОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за утврдување на присутноста на алкохол и/или 
други психотропни супстанции во организмот на ма-
шиновозачот. 

 
Член 2 

Утврдувањето на присутноста на алкохол и/или 
други психотропни супстанции во организмот на ма-
шиновозач се врши со анализа на крв и урина.  

Утврдувањето на присутноста само на алкохол во 
организмот на машиновозач може да се врши и со ана-
лиза на издишан воздух. 

   
Член 3 

Утврдувањето на присутноста на алкохол и/или 
психотропни субстанции на машиновозач се врши со 
примена на: 

1) Хемиски оксидационен метод; 
2) Ензимски метод и   
3) Суперселективен метод.  
 

Член 4 
Утврдување на  присутноста на алкохол може да се  

врши и на самото работното место на машиновозач со 
анализа на издишан воздух, со примена на најпогодна 
технологија за брзо мерење на концентрација на акло-
хол и со употреба на алкотест.  
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Алкотестот од став 1 на овој член има точност од 
0,02 концентрациско ниво на алкохол, не чита ацетон 
или други неалкохолни содржини во издишаниот воз-
дух и продуцира испринтан тест резултат. 

Ако резултатот од измереното концентрациско ни-
во покаже вредност поголема од 0,02 присуство на ал-
кохол, по истек на 15 минути тестот се повторува. 

Ако анализата од издишаниот воздух повтрно пока-
же позитивни резултати, утврдувањето на присутноста 
на алкохол во организмот на машиновозач се врши со 
анализа на крв и урина. 

 
Член 5 

При утврдувањето на присутноста на алкохол на са-
мото работното место на машиновозач со анализа на 
издишан воздух кое се врши од страна на здравствен 
работник или овластено лице од органот за внатрешни 
работи, резултатите се запишуваат на извештај кој со-
држи: име, името на еден од родителите и презимето 
на машиновозачот и неговиот единствен матичен број, 
ден, месец и година на вршењето на анализата и резул-
татите од извршената анализа од издишаниот воздух и 
полно име и презиме со потпис и факсимил на здрав-
ствениот работник, односно потпис на овластеното ли-
це од органот за внатрешни работи.  

 
Член 6 

Примерок од крв или крв и урина заради утврдува-
ње на присутноста на алкохол и или психотропни суб-
станции на машиновозач се зема од страна на здрав-
ствен работник во здравствена установа или на самото 
место, во присуство на овластено лице од органот за 
внатрешни работи. 

Вадењето на крв се врши по правило со венула или 
шприц за еднократна употреба при што пред венепунк-
цијата кожата се пребришува со асепсол, а не со алко-
холен дезинфиенс. 

 
Член 7 

Примероци од крв и урина заради утврдување на 
присутноста на алкохол и или психотропни субстанции 
на машиновозач се земаат и се затвораат во специјални 
садови-сет за еднократна употреба кои одговараат само 
за таа намена. 

 
Член 8 

Вадењето на крвта се зема во количина од најмалку 
10 мл. а на урина во количина од најмалку 15 мл.  

Садовите со крв и урина херметички се затвараат, 
на нив се залепува етикета на која се запишува име, 
име на еден од родителите и презиме и единствениот 
матичен број на  на машиновозачот од кој е крвта и 
урината и веднаш се ставаат во фрижидер со патрони 
на температура до +4 степени Целзиусови. 

  
Член 9 

Крвта и урината со придружба на овластеното лице 
од член 6 став 1 на овој правилник се испраќаат на ана-
лиза до најблиската овластена здравствена установа со 
записник на кој здравствениот работник го запишува 
времето и датата на земањето на крвта и урината, а 
точноста на впишаните податоци ја потврдува со сво-
јот потпис и факсимил и со штембил и печат ако зема-
њето на крвта и урината е извршено во здравствена 
установа.  

 
Член 10 

Времето од земањето на крвта и урината со доста-
вувањето до овластената здравствена установа и врше-
њето на анализата заради утврдување на присутноста 
на  алкохол и/или психотропни субстанции на машино-

возач не треба да биде подолго од дваесет и четири ча-
са, а резултатот од извршената анализа се запишува на 
извештај во кој се содржани: името на овластената 
здравствена установа, името, татково име и презиме на 
машиновозачот и неговиот единствен матичен број,  
часот, денот, месецот и годината на приемот и часот, 
денот, месецот и годината на вршењето на анализата, 
резултатите од извршената анализа од крвта и урината, 
потпис на овластеното лице и округлиот печат од овла-
стената установа. 

Резултатот од извршената анализа се доставува до 
органот кој ја барал анализата најдоцна до 48 часа.  

  
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот и постап-
ката за утврдување на присутноста на алкохол и/или 
други психотропни супстанции во организмот на же-
лезничкиот работник („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 100/07). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

 
   Бр. 10-8202/1 

7 октомври 2010 година                         Министер, 
        Скопје                              д-р Бујар Османи, с.р.  

___________ 
2839. 

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за сигур-
ност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 48/10), министерот за здрав-
ство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА 
ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА МАШИНОВОЗАЧИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за утврдување на условите кои треба да ги испол-
нува здравствената установа за вршење на здравствен 
преглед на машиновозачи. 

 
Член 2 

Здравствен преглед на машиновозач може да врши  
здравствена установа која има: 

1) - здравствени работници со високо образование,  
специјалисти по: офталмологија, оториноларингологи-
ја, неврологија, психијатрија, радиодијагностика и тру-
дова медицина; 

- соодветен број на здравствени работници со сред-
но, више или високо стручно образование во траење од 
три години и 

- психолог и социјален работник. 
2) опрема за биохемиска лабораторија, периметар,  

рефрактометар, аномалоскоп, тонометар, офталмоскоп, 
биомискроскоп, аудиометар, синусоскоп, ЕЕГ апарат, 
ЕХО апарат, рентген апарат, ЕКГ апарат, стрес тест, 
спирометар, психодијагностички тестови Пи психоди-
јагностички апарати од ЦРД серија и 

3) соодветни простории за вршење на дејностите од 
областите на офталмологијата, оториноларингологија-
та, неврологијата, психијатријата, радиодијагностика-
та, медицината на трудот и биохемијата, согласно Пра-
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вилникот за поблиските просторни услови, опремата и 
кадрите за основање и работење на здравствените уста-
нови, а спроведувањето на психолошко тестирање и на 
работни терапии од областа на социјалната заштита се 
врши  во простории од најмалку 25 м2.  

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот и постап-
ката за утврдување на условите кои треба да ги испол-
нува  здравствената установа за вршење на здравствен 
преглед на железнички работник („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/07). 

  
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 10-8203/1 

7 октомври 2010 година                         Министер, 
        Скопје                              д-р Бујар Османи, с.р.  

___________ 
 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

НА РМ 
2840. 

Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска со 
членовите 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 од Законот за еле-
ктронските комуникации („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 
83/2010), директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации, на ден 18.10.2010 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 и услови-
те за обезбедување на услугите опфатени со универзал-
ната услуга, барањата за квалитет на услугите опфате-
ни со универзалната услуга, параметрите за квалитет и 
нивното мерење, висината на средствата за надоместу-
вање на реалните трошоци за вршење на услугите оп-
фатени со универзална услуга како и методот за прес-
метување на реални трошоци и нематеријални повол-
ности за обезбедување на услугите опфатени со уни-
верзалната услуга. 

 
Член 2 

(1) Услуги опфатени со универзалната услуга, а кои 
се предмет на уредување со овој правилник, во соглас-
ност со член 33 од Законот за електронските комуника-
ции се: 

- Пристап до јавни телефонски услуги на определе-
на фиксна географска локација; 

- Достапност на податоците од целосниот телефон-
ски именик и од телефонската служба за информации; 

- Обезбедување на разумен број на јавни телефон-
ски говорници; 

- Обезбедување на услови за еднаков пристап и 
употреба на јавните телефонски услуги од страна на 
крајни корисници со посебни потреби. 

 
Член 3 

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 
за електронските комуникации се употребуваат и изра-
зи кои го имаат следното значење: 

1) давател на универзална услуга е оператор и/или 
давател на јавно достапни телефонски услуги, (освен за 
обезбедување на целосен телефонски именик и за обез-
бедување на телефонска служба за информации, кој не 
мора да биде оператор и/или давател на јавно достапни 
телефонски услуги) определен од страна на Агенцијата 
за електронски комуникации (во натамошниот текст: 
Агенција) во согласност со одредбите од Законот за 
електронските комуникации, за обезбедување една или 
повеќе услуги опфатени со универзалната услуга; 

2) телефонски број е националниот број (NSN-
National Significant Number) определен во важечкиот 
План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и 
услуги на Република Македонија, кој може да биде гео-
графски или негеографски број; 

3) телефонски именик е податочна база за телефон-
ските претплатници на одреден оператор на јавна ко-
муникациска мрежа и/или давател на јвни комуникаци-
ски услуги; 

4) целосен телефонски именик е податочна база за 
телефонските претплатници на сите оператори на јавни 
комуникациски мрежи и/или даватели на јавни кому-
никациски услуги во Република Македонија (фиксни и 
мобилни); 

5) телефонска служба за информации е јавно до-
стапна телефонска услуга  за обезбедување на инфор-
мации од целосниот телефонски именик; 

6) претплатничка линија е врска помеѓу мрежната 
завршна точка на страната на претплатникот и влезната 
точка на локална телефонска централа или оддалечен 
претплатнички степен на локална телефонска централа; 

7) пријава на дефект е пријава за прекин или нару-
шен квалитет на услугата предизвикан од дефект во јав-
ната електронска комуникациска мрежа на операторот 
или во друга јавна електронска комуникациска мрежа 
поврзана со таа мрежа, а која е примена од надлежната 
служба на давателот на универзална услуга за поврзува-
ње на крајниот корисник со јавна телефонска мрежа, но 
не се однесува на дефектите на претплатничката инста-
лација или претплатничката терминална опрема; 

8) зачестеност на дефекти по претплатничка линија 
е процентуален однос помеѓу бројот на пријави на де-
фекти и просечниот број на претплатнички линии на 
соодветната јавна електронска комуникациска мрежа 
во одреден временски период; 

9) неуспешен повик е повик на правилно избран 
број, доколку применетата технологија го обезбедува – 
после сигналот на слободно бирање, при кој повикува-
чот во рок од 30 секунди од моментот кога јавната еле-
ктронска комуникациска мрежа ги има примено сите 
податоци за воспоставување на врската нема добиено 
сигнал на зафатеност, сигнал на звонење или сигнал на 
јавување; 

10) зачестеност на неуспешни повици е процентуа-
лен однос помеѓу бројот на неуспешни повици и вкуп-
ниот број на сите повици во одреден временски период; 

11) зачестеност на приговори за износот на сметка-
та за извршена универзална услуга е процентуален од-
нос помеѓу бројот на приговори за износот на сметката 
за извршената универзална услуга за поврзување на 
крајниот корисник со јавна телефонска мрежа  и вкуп-
ниот број на сите издадени сметки за таа услуга;  

12) удел на исправни јавни телефонски говорници е 
процентуален однос помеѓу бројот на јавни телефонски 
говорници во исправна работа и вкупниот број на сите 
поставени јавни телефонски говорници; 

13) време на доцнење на сигналот за слободно би-
рање е времето кое ќе помине од моментот кога пови-
кувачот ќе го затвори струјното коло на претплатнич-
ката линија до моментот на добивање на сигнал за сло-
бодно бирање; 
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14) 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; 

15) време на одговор на телефонската служба за ин-
формации 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; 

16) време на отстранување на пријавен дефект е 
времето што поминува од моментот на приемот на при-
јавата за дефект до моментот на отстранување на дефе-
ктот, односно повторно воспоставување на непрекина-
та телефонска услуга; 

17) време на воспоставување на повик е време изра-
зено во секунди со точност од една десетина секунда 
што поминува од моментот кога јавната телефонска 
мрежа ги примила сите податоци потребни за воспо-
ставување на врска до моментот кога повикувачот ќе 
добие сигнал на зафатеност, сигнал на звонење или 
сигнал на јавување;  

18) време на воспоставување на услугата е времето 
мерено во денови што поминува од денот на приемот 
на барање за одредена телефонска услуга во пишана 
или електронска форма до денот на приклучување на 
претплатничката терминална опрема на јавната теле-
фонска мрежа со што се овозможува користење на ба-
раната услуга; 

19) обврска за обезбедување на универзална услуга 
е обврска што Агенцијата му ја наметнува на определе-
ните еден или повеќе даватели на универзална услуга, 
така да универзалната услуга се обезбедува на целата 
територија на Република Македонија;  

20) нематеријални поволности од обезбедување на 
универзална услуга се поволности што давателот на 
универзална услуга ги стекнува заради зголемена пре-
познатливост на неговиот трговски заштитен знак (ло-
го на компанијата), присутноста на целата територија 
на државата и на тоа споредливо помалите трошоци 
што му се потребни за ширење на својата мрежа до но-
ви корисници, животниот циклус на одделен корисник 
и маркетиншката предност заради пристапот до голе-
мата база на телефонски корисници. Нематеријалните 
поволности не можат непосредно да се измерат, но за-
тоа повеќето можат да се оценат. 

21) 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 една 
или повеќе од услугите опфатени со универзалната ус-
луга, а утврдени во член 2 од овој правилник, со цел да 
обезбеди овие услуги да бидат достапни на целата те-
риторија на Република Македонија. Давателот или да-
вателите на универзална услуга може да обезбедуваат 
различни услуги и/или да покриваат различни делови 
од територијата на Република Македонија. 

(2) За определување на даватели на универзална ус-
луга, Агенцијата објавува јавен тендер. Пред да покре-
не постапка за објавување на јавен тендер, Агенцијата 
ќе упати јавен повик за изјавување на интерес за обез-
бедување една или повеќе услуги опфатени со универ-
залната услуга, а интересот треба да биде изјавен во 
рок кој не може да биде пократок од 30 дена од денот 
на објавувањето на јавниот повик. 

 
Член 5 

(1) Агенцијата ја спроведува постапката на јавен 
тендер со претквалификација со цел претходно да ја 
утврди економско-финансиската и техничката способ-
ност на пријавените кандидати и врз основа на утврде-
ни критериуми да изврши избор на одреден број канди-
дати кои би биле подготвени и квалификувани со си-
гурност да ја обезбедуваат универзалната услуга. 

(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 во определена-
та област и 

- висината на потрените средства за обезбедување 
на услугата и соодветниот нето трошок за тоа обезбе-
дување и соодветниот износ на надомест од фондот за 
универзална услуга што го бара кандидатот за да ја 
обезбедува услугата опфатена со универзалната услуга. 

(3) За тендерската постапка за избор на давател на 
универзална услуга, вклучувајќи ги и критериумите за 
оценување на кандидатите, Агенцијата треба претход-
но да има добиено согласност од министерот надлежен 
за електронските комуникации. 

 
Член 6 

(1) Директорот на Агенцијата донесува одлука за 
објавување на јавен тендер со претквалификација за из-
бор на давател на универзална услуга во рок од седум 
дена од истекот на рокот утврден во член 4 став (2) на 
овој правилник. 

(2) Одлуката од став (1) на овој член особено содржи: 
- услугите опфатени со универзалната услуга, а што 

ќе бидат предмет на  јавниот тендер; 
- документацијата што кандидатите треба да ја до-

стават; 
- критериумите за оценување; 
- рок и начин на поднесување на понудите; 
- место, време и лице за контакт од кои заинтереси-

раните страни можат да ја добијат тендерската доку-
ментација, цената на тендерската документација и на-
чинот за плаќање на истата; 

- рок во кој кандидатите ќе бидат известени за до-
несената одлука; 

- рокот во кој ќе се склучи договор со определениот 
давател на универзална услуга. 

(3) Одлуката од став (1) на овој член Агенцијата за-
должително ја објавува во Службен весниик на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 7 

(1) Јавниот тендер за определување на давател на 
универзална услуга се спроведува во две фази. 

(2) Во првата фаза (претквалификација): 
а) се објавува јавен повик до сите заинтерсеирани 

страни да достават барање за учество во постапката за 
определување на давател на универзална услуга; 



19 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 139 - Стр. 13 

б) се утврдува економско-финансиската и техничка 
способност на кандидатите кои имаат доставено бара-
ње за учество во постапката за определување на дава-
тел на универзална услуга; 

в) се избираат способните кандидати кои можат да 
ја обезбедуваат универзалната услуга; 

(3) Агенцијата одлучува за способноста на заинтер-
сираните страни врз основа на доставената документа-
ција за економско-финансиската и техничката способ-
ност, при што ги применува принципите на објектив-
ност и недискриминација. 

(4) Рокот за донесување на одлуката од став (3) на 
овој член неможе да биде подолг од 2 (два) месеци од 
денот на доставување на барањата за учество. 

(5) Во втората фаза Агенцијата упатува писмена по-
кана, без јавно објавување, до сите избрани способни 
кандидати да достават понуди. Со писмената покана се 
доставува и тендерска документација. 

(6) Рокот за доставување на понудите од став (5) на 
овој член неможе да биде пократок од 30 дена од денот 
на испраќање на писмената покана. 

(7) Одлуката за избор,односно за склучување на до-
говор со определениот давател на универзална услга, 
или одлуката за неизбор или за неуспех на јавниот тен-
дер/поништување ја донесува директорот на Агенција-
та во рок не подолг од 15 дена од денот определен за 
доставување на понудите. 

(8) Директорот на Агенцијата ќе побара согласност 
од министерот надлежен за електронските комуника-
ции, пред да ја донесе одлуката од став (7) на овој 
член.  

(9) Агенцијата склучува договор со определениот да-
вател на универзална услуга за период од пет години. 

 
Член 8 

(1) Доколку при постапката на јавен тендер не се 
изврши избор на давател на универзална услуга, Аген-
цијата може да донесе одлука со која ќе определи еден 
или повеќе даватели на универзална услуга. Агенцијата 
како давател на универзална може да го определи опе-
раторот со значителна пазарна моќ на јавни телефон-
ски услуги на определена фиксна локација или опера-
торот со најголем број на претплатници на јавни теле-
фонски услуги на определена фиксна локација. При до-
несувањето на одлуката Агенцијата ќе ги примени 
принципите на ефективност, објективност и транспа-
рентност. 

(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.  

(4) Агенцијата ќе го склучи договорот со определе-
ниот давател на универзална услуга по претходно до-
биена согласност од министерот надлежен за електрон-
ските комуникации. 

3. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ОПФАТЕНИ СО 
УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА 

 
3.1. Пристап до јавни телефонски услуги на  
определена фиксна географска локација 

 
Член 9 

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње пристап до јавни телефонски услуги на определена 
фиксна географска локација треба на секој краен ко-
рисник, врз основа на негово разумно барање, да му 
обезбеди пристап до јавните телефонски услуги на 
определена фиксна географска локација, со што ќе му 
овозможи појдовни и дојдовни повици во локалниот, 
националниот и меѓународниот телефонски сообраќај, 
комуникации преку факсимил и пренос на податоци со 
брзина од минимум 9600 бит/с. 

(2) Пристапот од став (1) на овој член се обезбедува 
преку јавна телефонска мрежа без разлика на видот на 
применетата технологија (мобилна, фиксна и сл). 

(3) Давателот на универзална услуга од став (1) на 
овој член треба да обезбеди исправно и непречено 
функционирање на својата телефонска мрежа во сог-
ласност со одредбите на Законот за електронски кому-
никации, овој правилник и другите прописи донесени 
врз основа на закон. 

(4) Давателот на универзална услуга од став (1) на 
овој член треба да обезбеди услугата да им биде до-
стапна на корисниците непрекинато во текот на 24 ча-
са, освен за период кога е можен прекин на напојување 
со електрична енергија на страна на претплатник и ко-
га има штета од виша сила. 

(5) 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. 
(6) Службата за грижа за корисниците од став (5) на 

овој член  треба да им биде на располагање на крајните 
корисници 24 часа секој ден во неделата. 

 
3.2. Целосен телефонски именик и телефонска 

служба за информации 
 

3.2.1. Форма и содржина на целосниот телефонски 
именик 

 
Член 10 

(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 ли-
ца: 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. 

(3) Правните или физичките лица што вршат деј-
ност даваат податоци најмалку за еден телефонски број 
кој треба да биде објавен во целосниот телефонски 
именик. 

(4) Целосниот телефонски именик обебеден во пе-
чатена форма освен податоците за телефонските претп-
латници може да содржи и комерцијални огласи.  
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Член 11 
(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње на целосен телефонски именик треба податоците за 
претплатниците на различни оператори и/или даватели 
на јавно достапни телефонски услуги да ги прикаже на 
идентичен и недискриминаторски начин во целосниот 
телефонски именик. 

(2) Давателот на универзална услуга од став (1) на 
овој член треба да обезбеди целосниот телефомнски 
именик да им биде достапен на сите корисници во со-
одветната печатена и/или електронска форма. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) 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 или давател на јавно до-
стапни телефонски услуги, како и во случаи утврдени 
со закон. 

 
Член 12 

(1) Операторите и/ или давателите на јавно достап-
ни телефонски услуги, во согласност со начелата на не-
пристрасност, недискриминација и по цени базирани 
на трошоци му ги доставуваат податоците за своите 
претплатници на давателот на универзална услуга за 
обезбедување на целосен телефонски именик.  

(2) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње на целосен телефонски именик во договор со сите 
оператори и/или даватели на јавно достапни телефин-
ски услуги го утврдува образецот за доставување на 
податоци за претплатниците и истиот треба да содржи 
податоци особено за: 

- телефонските претплатници кои се граѓански ли-
ца: 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; 

- 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 по-
стапката, начинот,  роковите и временската рамка кога 
операторите и/или давателите на јавно достапни теле-
фонски услуги треба да ги достават податоците или из-
мените на податоците за своите претплатници. 

(4) Операторите и/или давателите на јавно достапни 
телефонски услуги треба податоците за своите претп-
латници 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 на-
правената измена. 

(5) Операторите и/или давателите на јавно достапни 
телефонски услуги 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 и/или давател на јавно до-
стапни телефонски услуги, операторот-примател на 
бројот по извршеното пренесување на бројот е одгово-
рен за доставување на податоците на претплатникот во 
целосниот телефонски именик. 

(7) Операторите и/или давателите на јавно достапни 
телефонски услуги се одговорни за правата на своите 
претплатници чии податоци се доставуваат во целосни-
от телефонски именик. Давателот на универзалната ус-
луга за обезбедување на целосен телефонски именик не 
е одговорен за објавените податоци во целосниот теле-
фонски именик, а кои му ги доставил соодветниот опе-
ратор и/или давател на јавно достапни телефонски ус-
луги. 

 
Член 13 

(1) Операторот и/или давателот на јавно достапни 
телефонски услуги треба да ги информира своите 
претплатници за нивните права поврзани со објавува-
њето на нивните податоци во целосниот телефонски 
именик. 

(2) Секој претпланик на јавно достани телефонски 
услуги има право до својот оператор и/или давателот 
на јавно достапни телефонски услуги да достави пис-
мено 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 14 
(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-
и 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. 
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(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) Телефонската служба за давање на информации 
од целосниот телефонски именик може да биде достап-
на  и преку пристап на интернет портал, без наплата на 
надоместок. 

(5) Податоците што ги води телефонската служба за 
информации од целосниот телефонски именик треба да 
се ажурираат најмалку еднаш месечно. 

 
3.3. Јавни телефонски говорници 

 
Член 15 

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње на јавни телефонски говорници, на територијата на 
која ја обезбедува услугата треба да постави разумен 
број на јавни телефонски говорници, за да се задоволат 
потребите на крајните корисници од аспект на географ-
ската опфатеност со задоволителен број на јавни теле-
фонски говорници со можност за пристап на корисни-
ците со посебни потреби и со соодветен квалитет на 
услугата. 

(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 поставеност 
на јавните телефонски говорници што ќе бидат прила-
годени за лицата со инвалидитет.  Агенцијата може да 
го задолжи давателот на универзална услуга да обезбе-
ди јавни телефонски говорници прилагодени за потре-
бите 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 за истата територија, дотогашниот дава-
тел на универзална услуга за обезбедување на јавни те-
лефонски говорници треба да го информира новиот да-
вател на универзалната услуга за состојбата и покрие-
носта на подрачјето со јавни телефонски говорници, а 
кое може да влијае на исполнување на обврските опре-
делени во ставовите (2) и (3) на овој член за новиот да-
вател на универзалната услуга. 

(6) 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. 

(7) Доколку Агенцијата врз основа на добиено мис-
лење од заинтересираните страни оцени дека обврската 
за јавни телефонски говорници е достапна на задоволи-
телно ниво, може да одлучи истата да не ја воведе, на 
целата или на дел од територијата на Република Маке-
донија. 

 
3.4  Обезбедување на универзална услуга 

за корисници со посебни потреби 
 

Член 16 
(1) Давателот на универзална услуга за обезбедува-

ње пристап до јавни телефонски услуги на определена 
фиксна географска локација и давателот на универзал-
на услуга за обезбедување на јавни говорници а со цел 
да обезбедат услови за еднаков пристап и употреба на 
јавните телефонски услуги при обезбедувањето на ус-
лугите треба да ги имаат предвид потребите на лицата 
со посебни потреби со преземање на соодветни мерки. 

(2) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње пристап до јавни телефонски услуги на определена 
фиксна географска локација треба на лицата со оште-
тен слух или на лицата со сериозни говорни проблеми 
да им понуди терминална опрема, по цена на чинење, 
која ќе им овозможи повици еднакви на говорните, ка-
ко на пример пракање на текстуални пораки или на не-
кој друг визуелен начин. Секоја поправка или замена 
на терминалната опрема ќе биде извршена бесплатно 
од страна на давателот на универзалната услуга, освен 
ако се докаже дека претплатникот ја злоупотребил тер-
миналната опрема. 

(3) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње пристап до јавни телефонски услуги на определена 
фиксна географска локација треба да обезбеди за сле-
пите лица и лицата кои имаат сериозни проблеми со 
видот можност за примање бесплатни информации за 
цената на услугите или за нивната последна телефон-
ска сметка со бирање на посебен број определен со 
Планот за нумерација на јавните комуникациски мре-
жи и услуги на Република Македонија. 

(4) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње на јавни телефонски говорници, по барање поднесе-
но од страна на разумен број на корисници со оштетен 
слух или на корисници со сериозни говорни проблеми, 
треба на одредена локација да постави јавни телефон-
ски говорници со можност за текстуална комуникација. 

(5) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње на јавни телефонски говорници треба да обезбеди 
одреден број од јавните телефонски говорници да би-
дат достапни и употребливи за лица што користат ин-
валидска количка. 

(6) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње пристап до јавни телефонски услуги на определена 
фиксна географска локација со цел да обезбеди услови 
за еднаков пристап и достапност за користење на  јав-
ните телефонски услуги треба на корисниците со ста-
тус на социјален случај и на корисниците со посебни 
социјални потреби, определени како такви согласно со 
закон, да им понуди посебни цени или пакети на услу-
ги кои се разликуваат од цените што се однесуваат на 
другите претплатници. 
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(7) Давателот на универзалната услуга за обезбеду-
вање пристап до јавни телефонски услуги на определе-
на фиксна географска локација треба да овозможи за 
лицата со посебни потреби плаќањето на сметката за 
обезбедената универзална услуга да се изврши на адре-
сата на која што живее лицето. 

 
4. ЦЕНИ И ОПШТИ УСЛОВИ 

 
Член 17 

(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 
определени со Законот за електронските комуникации. 

(2) Општите услови и цените на поединечните ус-
луги опфатени со универзалната услуга треба да бидат 
еднакви за сите крајни корисници на целата територија 
на Република Македонија. 

(3) Агенцијата го следи нивото и промените на це-
ните на услугите опфатени со универзалната услуга. 

(4) Давателот на универзална услуга треба да ги 
утврдува цените и општите услови за обезбедување на 
универзалната услуга, така што претплатниците на 
определени услуги опфатени со универзалната услуга  
да не се должни да платат за услугите што не се неоп-
ходни или не се бараат за обезбедување на овие услуги. 

(5) Давателот на универзална услуга треба да им 
обезбеди на своите претплатници, на нивно барање, ед-
ноставна и бесплатна забрана на одредени видови на 
појдовни повици, односно повици на одредени видови 
на броеви и серии на броеви од планот за нумерација 
на јавните комуникациски мрежи и услуги на Републи-
ка Македонија. 

(6) Давателот на универзална услуга треба да им 
обезбеди на своите претплатници, бесплатно, детална 
сметка за обезбедените услуги опфатени со универзал-
ната услуга. Доколку давтелот на универзална услуга 
обезбедува и други видови на електронски комуника-
циски услуги, тој треба да им обезбеди на своите 
претплатници, бесплатно детална сметка за електрон-
ските комуникациски услуги, во согласност со одред-
бите од Законот за електронските комуникации, во која 
треба прегледно да бидат одвоени трошоците за обез-
бедување на услугите опфатени со универзалната услу-
га од трошоците за обезбедување на другите видови на 
електронски комуникациски услуги.  

(7) Давателот на универзална услуга треба на свои-
те претплатници да им обезбеди и можност за плаќање 
однапред (при-пејд) за пристап и користење на услуги-
те опфатени со универзалната услуга. 

(8) Агенцијата може на давателот на универзална 
услуга при формирањето на цените за поединечните 
услуги опфатени со универзалната услуга да му утврди 
еден од следните модели за формирање на цени: 

- Ограничување на малопродажните цени (price cap); 
- Формирање на цени врз географски просек; или 
- Друг сличен модел за формирање на цена. 
(9) Давателите на универзална услга треба општите 

услови и цените за обезбедување на услугите опфатени 
со универзалната услуга да ги објават на својата веб 
страна и/или на начин на кој ќе бидат достапни на јав-
носта а пред секоја промена на општите услови и цени-
те за обезбедување на услугите опфатени со универзал-
ната услуга навремено, претходно да ја известат Аген-
цијата. 

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 универзалната услуга во соглас-
ност со одредбите на овој правилник на начин и според 
постапка утврдени со упатството на ЕТSI EG 202 057. 

(2) Давателот на универзална услуга најдоцна до 31 
март во тековната година, а за претходната година до 
Агенцијата ги доставува податоците за квалитет на 
обезбедување на универзална услуга врз база на пара-
метрите за квалитет и мерните методи и истите ги обја-
вува на достапен, детален и разбирлив начин. Овие по-
датоци, давателот на универзална услуга ги доставува 
и на основано барање на Агенцијата, во рок од 30 дена 
од денот на приемот на барањето. 

(3) Податоците за параметрите за квалитет на уни-
верзалната услуга треба да бидат прикажани посебно 
за секое географско нумерациско подрачје во соглас-
ност со Планот за нумерација на јавните комуникаци-
ски мрежи и услуги во Република Македонија. 

(4) Податоците за параметрите за квалитет на уни-
верзална услуга од член 24 на овој правилник се прика-
жуваат посебно за повиците во националниот и меѓу-
народниот телефонски сообраќај. Податоците за пара-
метрите за квалитет на универзална услуга од член 25 
на овој правилник се прикажуваат посебно за повиците 
во националниот и меѓународниот сообраќај, при што 
податоците за меѓународниот сообраќај се прикажува-
ат одделно за појдовните и одделно за дојдовните по-
вици. 

(5) Агенцијата го следи квалитетот на универзална-
та услуга и доколку основано се сомнева во точноста и 
вистинитоста на доставените податоци од став (3) на 
овој член, таа постапува согласно со одредбите од член 
37 ставови (4) и (5) од Законот за електронските кому-
никации. 

 
Член 19 

(1) Агенцијата може да му наложи на давателот на 
универзална услуга да превземе мерки за подобрување 
на одделен параметар за квалитет на универзалната ус-
луга во соглсност со Законот за електронските комуни-
кации и овој правилник. 

(2) Давателот на универзална услуга во рок од 30 
дена од денот на приемот на барањето од Агенцијата, 
до Агенцијата ќе предложи предлог-мерки за подобру-
вање на одделен параметар за квалитет на универзална-
та услуга или за отстранување на утврдените недоста-
тоци во обезбедувањето на квалитет на универзалната 
услуга, 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 став (2) и (3) на овој 
член, Агенцијата ќе постапи согласно одредбата од член 
37 став (5) на Законот за електронските комуникации. 
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5.2. Минимални услови за квалитет  
на универзалната услуга 

 
Член 20 

(1) Времето на почетно приклучување за пристап на 
јавна телефонска мрежа на фиксна географска локација 
не смее да биде подолго од седум дена за 95% реализи-
рани приклучоци во една календарска година. 

(2) Давателот на универзална услуга за обезбедува-
ње пристап до јавни телефонски услуги на определена 
фиксна географска локација ја известува Агенцијата за 
причините за нереализираните приклучоци во една ка-
лендарска година за време подолго од 30 дена. 

 
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 не 
смее да биде подолго од 1 (еден) работен ден (24) часа 
за 80% пријавени дефекти во една календарска година. 

(2) Отстранувањето на пријавени дефекти на при-
стапните линии до службата што го опслужува единс-
твениот број за итни повици Е-112 има предност во од-
нос на отстранувањето на сите други видови на прија-
вени дефекти во текот на 24 часа секој ден во неделата 
во согласност со посебен пропис со кој се регулира ра-
ботењето на службата што го опслужува единствениот 
број за итни повици Е-112, како и пристапните линии 
до службите од јавен интерес во Република Македони-
ја (со повикувачки број од серијата 19х). 

 
Член 23 

Времето на доцнење на сигналот за слободно бира-
ње не смее да биде поголемо од 2 (две) секунди. 

 
Член 24 

Зачестеноста на неуспешни повици во јавната теле-
фонска мрежа на давателот на универзална услуга за 
обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на 
определена фиксна географска локација не всмее да 
премине вредност од 2% за меѓународни повици и 3% 
за национални повици во една календарска година. 

 
Член 25 

(1) Просечното време на воспоставување на повик 
во јавната телефонска мрежа на давателот на универ-
зална услуга за обезбедување пристап до јавни теле-
фонски услуги на определена фиксна географска лока-
ција не смее да премине вредност од 3 (три) секунди за 
национални повици и 4,5 (четири и половина) секунди 
за меѓународни повици во една календарска година. 

(2) Времето на воспоставување на повик во јавната 
телефонска мрежа на давателот на универзална услуга 
за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги 
на определена фиксна географска локација во кое се 
воспоставени 80% повици на една претплатничка ли-
нија во една календарска година не смее да премине 
вредност од 5 (пет) секунди. 

 
Член 26 

(1) Просечното време на јавување на лицето-опера-
тор од надлежната служба на операторот на јавната те-
лефонска мрежа не смее 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 смее да биде 
помал од 80% во една календарска година. 

 
Член 27 

(1) Просечното време на јавување на лицето-опера-
тор задолжено за давање информации не смее да преми-
не вредност од 15 секунди во една календарска година. 

(2) Процентот на повици на кои лицата-оператори 
задолжени за давање на информации одговориле во 
период до 20 секунди не смее да биде помал од 80% во 
една календарска година. 

 
Член 28 

Уделот на исправни јавни телефонски говорници не 
смее да биде помал од 90% во една календарска година. 

 
Член 29 

Зачестеноста на приговори за износот на сметката 
за обезбедена универзалната услуга за обезбедување 
пристап до јавни телефонски услуги на определена 
фиксна географска локација не смее да биде поголема 
од 0,5% во една календарска година. 

 
6. МЕТОД ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ 

ТРОШОЦИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ ПОВОЛНОСТИ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 
Член 30 

(1) Давателот на универзална услуга има право на 
надоместок, доколку обезбедувањето на услугите опфа-
тени во универзалната услуга за него создава неправе-
ден товар. Ако Агенцијата утврди дека постои такво оп-
товарување, истото ќе го пресмета како нето трошоци за 
обезбедување на конкретната универзална услуга. 

(2) Давателот на универзална услуга , обврската за 
обезбедување на универзална услуга ја исполнува врз 
база на реални трошоци. 

(3) Пресметката на реалните трошоци треба да биде 
базирана на принципите на објективност, пропорцио-
налност, транспарентност и недискриминација. 

(4) Реалните трошоци за обезбедување на универ-
зална услуга се пресметуваат како разлика меѓу реал-
ните трошоци за обезбедување на универзалната услу-
га и трошоците кои давателот на универзалната услуга 
би ги имал кога не би бил давател на универзална услу-
га, при што се земаат предвид поволностите што ги 
има давателот на универзалната услуга, а што произле-
гуваат од обезбедувањето на универзалната услуга, 
вклучувајќи ги и нематеријалните поволности.  

(5) Доколку давателот на универзална услуга врши 
повеќе услуги опфатени со универзалната услуга, треба 
да ги пресмета трошоците  за обезбедување на универ-
зална услуга одделно за секоја услуга опфатена со уни-
верзалната услуга, при што давателот на универзална 
услуга вкупните реални трошоци за обезбедување на 
универзална услуга ги пресметува како сума на реални-
те трошоци за секоја одделна услуга опфатена со уни-
верзалната услуга, од кои потоа се одземаат нематери-
јалните поволности. 

 
Член 31 

(1) Трошоците за обезбедување на универзална ус-
луга можат да ги содржат трошоците за обезбедување 
единствено на услугите опфатени со член 33 од Зако-
нот за електронските комуникации 
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(2) При пресметка на реалните трошоци не се зема-
ат предвид. 

а) трошоците што се последица на неможноста за ре-
баланс на цените на давателот на универзална услуга по-
ради мерки донесени за регулација на релевантен пазар; 

б) трошоци наменети за безбедноста и одбраната на 
државата, 

в) трошоци за обезбедување на комуникациски ус-
луги кои не се опфатени со универзалната услуга, а се 
наменети за училишта, болници и сл. 

г) компензации и вратени средства на корисниците 
заради несоодветен квалитет на универзалната услуга. 

д) трошоци на замена, проширување или надградба 
на опрема заради модернизација на комуникациската 
мрежа, но не и трошоците кои ќе ги има давателот на 
универзална услуга, а кои се однесуваат на надградба 
на мрежата за потребите на лица со инвалидитет и ис-
полнување или подобрување на параметрите за квали-
тет на универзалната услуга, и 

ѓ) трошоци заради водење на посебно сметководс-
тво за трошоците за обезбедување на универзалната ус-
луга. 

 
Член 32 

(1) Давателот на универзална услуга има право при 
пресметка на реалните трошоци да пресметува разумна 
стапка на поврат на ангажираниот капитал (ROCE). 

(2) Во пресметката на реалните трошоци на давате-
лот на универзалната услуга, целата постапка и критери-
умите 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 33 

Давателот на универзална услуга треба да води по-
себно сметководство за трошоците за обезбедување на 
универзалната услуга. 

 
Член 34 

Доставувањето на податоците за реалните трошоци, 
ревидирана завршна сметка и податоците што биле ко-
ристени во пресметката на реалните трошоци е опреде-
лено во член от 38 од Законот за електронските кому-
никации. 

 
7. ВИСИНА НА СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ 
НА РЕАЛНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 
 

Член 35 
(1) Сите оператори кои поседуваат јавни комуни-

кациски мрежи и или даватели на јавни комуникаци-
ски услуги на територијата на Република Македони-

ја кои годишно остваруваат минимален бруто-при-
ход од 100.000 евра, обезбедуваат средства за надо-
местување на реалните трошоци на давателот на 
универзална услуга. 

(2) Износот на средствата од став (1) на овој член 
изнесува 0,35% од вкупниот приход што се остварува 
со вршење на работи со јавни комуникациски мрежи и 
и или обезбедување јавн комуникациски услуги. 

(3) Директорот на Агенцијата, а врз основа на до-
ставените податоци за остварените приходи од вршење 
на работи со јавни комуникациски мрежи и давање ко-
муникациски услуги во Република Македонија во прет-
ходната година, со решение го утврдува рокот на пла-
ќање и износот на средствата за надоместување на ре-
алните трошоци на давателот на универзалната услуга 
за секој од операторите ии или давателите на јавни ко-
муникациски услуги од став (1) на овој член,. Утврде-
ниот износ на средства се уплаќа на посебна сметка на 
Агенцијата најдоцна до 30 април во тековната година 
за претходната година.. 

(4) Доставувањето и утврдувањето на вистинито-
ста на податоците од став (3) на овој член е опреде-
лено во член 39 од Законот за електронските кому-
никации. 

 
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на единствениот телефонски именик („Службен 
весни на Република Македонија“ бр. 106/2006), Пра-
вилникот за техничките барања за квалитет на универ-
залната услуга, техничките параметри и нивно мерење, 
како и минималните услови за квалитет на универзал-
ната услуга („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 106/2006), Правилникот за методологија за фор-
мирање на цени на универзална услуга („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 135/2006), Правил-
никот за пропишување на тендерска постапка со прет-
квалификација за избор на давател на универзална ус-
луга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2006), Правилникот за методот за пресметување на 
реални трошоци и нематеријални поволности за обез-
бедување на универзална услуга („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 135/2006) и Правилникот 
за утврдување на висината на средствата занадоместу-
вање на реалните трошоци за вршење на универзална 
услуга („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2006). 

 
Член 37 

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. 02-5407/1 

18 октомври 2010 година                  Директор, 
       Скопје                           Петар Иваноски, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
2841. 

Врз основа на член 70 став 3 од Законот за заштита 
и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 36/04, 49/04, 86/08 и 124/10), директорот на 
Дирекцијата за заштита и спасување, донесе 

  
У П А Т С В О 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ЗАШТИТА 
ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ 

 
Член 1 

Со ова  упатство се утврдува содржината на елабо-
ратот за заштита од пожари, експлозии и опасни мате-
рии. 

 
Член 2 

Елаборатот за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи содржи: 

a) Назив на елаборатот за објектот и името на прое-
ктантот со соодветна лиценца за проектирање; 

б) Проценка на загрозеност од пожари, експлозии и 
опасни материи во која внесуваат: 

- карактеристики на локацијата (микро и макро), 
степен на урбанизираност, степен на загрозеност од по-
жари, експлозии и опасни материи и услови кои им по-
годуваат на пожарите, експлозиите и опасните мате-
рии, климатско-хидролошки услови кои имаат влија-
ние врз загрозеноста на објектот; 

- растојание меѓу објектите на избраната локација и 
конструктивно градежни и технички мерки што произ-
легуваат од диспозицијата на објектите; 

- опис и намена на објектите вцртани во ситуацијата; 
- детална анализа на опасностите од пожари, експ-

лозии и опасни материи во однос на намената на обје-
ктот, вградениот материјал и применетите конструк-
ции, како и материјалите и материите што ќе бидат 
вградени, преработувани и користени во технолошкиот 
процес и врз основа на тоа применети мерки за заштита 
од пожари, експлозии и опасни материи. 

в) Избор на мерки за заштита од пожари, експлозии 
и опасни материи во однос на намената на објектот и 
технолошкиот процес во него; 

г) Потребно количество и притисок на вода во хи-
дрантската мрежа; 

д) Потребни уреди, техничка опрема и средства за 
гасење на пожари; 

ѓ) Уреди за вентилација на просториите; 
е) Приодни патишта и премини; 
ж) Излези и патишта за евакуација на загрозени ли-

ца и материјални добра од пожари и експлозии; 
з) Избор и поставување на уреди и инсталации за 

автоматско откривање, јавување и гасење на пожари, 
како и уреди за мерење на концентрацијата на запали-
вите експлозивни смеси (гасови, прашина, течности) и 

ѕ) Организација на заштитата од пожари, експлозии 
и опасни материи и тактичко-оперативни постапки во 
тек на градба на инвестиционите објекти. 

 
Член 3 

Во елаборатот за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи се наведуваат прописите кои се одне-
суваат на применетите мерки за заштита од пожари, 
експлозии и опасни материи. 

 
Член 4 

Со донесувањето на ова упатство престанува да ва-
жи Упатството за содржината на проектот за заштита 
од пожари („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 60/ 2006).  

Член 5 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 01-2944/3                   Директор на Дирекцијата  

5 октомври 2010 година           за заштита  и спасување, 
       Скопје                                Шабан Салиу, с.р. 

___________ 
 

ОПШТИНА ДРУГОВО 
2842. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02 година), член 
2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуоп-
штинска соработка („Сл. весник на РМ“ бр. 79/09), 
член 52 став 1 став 4 од Статутот на Општина Кичево 
(„Сл. гласник на општина Кичево“ бр. 5/06 година), 
Одлуката за меѓуопштинска соработка бр. 07-1796/5,од 
27.08.2009 година и член 53 од Статутот на Општината 
Другово, на ден 13.10 2010 година, склучија 

 
Д О Г О В О Р 

ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА ОД ОБЛАСТА 
НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ИНСПЕКЦИСКИ 

РАБОТИ 
(Вршење работи за внатрешна ревизија и инспекциски 

работи за потребите на општина Другово) 
 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ 
 
1. Општина Кичево со седиште на улица „Борис 

Кидрич“ бр. 1 Кичево, претставувана од дипл.ел.инг. 
Благоја Деспотоски - градоначалник, од страна како да-
вател на услуги (во натамошниот текст: давателот на 
услугите), и  

2. Општина Другово со седиште во с. Другово прет-
ставувана од Добре Никоски, градоначалник, од друга 
страна како корисник на услуги (во натамошниот 
текст: корисникот на услугите). 

 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 
                                    Член 1 
Со овој договор се утврдуваат меѓусебните права и 

обврски на давателот и корисникот на услугите во вр-
ска со давањето на интелектуалните услуги од областа 
на внатрешната ревизија и инспекциските работи. 

 
ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ 

 
                                      Член 2 
Вкупната вредност на услугите кои претставуваат 

предмет на регулирање на овој договор се утврдува во 
висина од 8.000,00 денари (осум илјади денари) за из-
вршување на конкретната услуга, за извршена ревизија 
(6.000,00денари (шест илјади денари) а од областа на 
инспекцискиот надзор, 2.000,00денари (две илјади де-
нари) (канцелариски материјали, софтвер и хардвер 
бруто плати, ПТТ трошоци и други трошоци), на Буџе-
тот на општина Кичево за што договорните страни се 
согласни да претставува составен дел на овој договор. 

 
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

 
Член 3 

Плаќањето на извршените услуги, предмет на овој 
договор ќе се изврши во рок од 5 дена по приемот на 
фактурата со приложен преглед за извршените услуги 
потпишани и заверени од страна на давателот на услу-
гите и потврдени од корисникот на услугите. 
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РОК МЕСТО И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ 
 

Член 4 
Извршувањето на услугите е по потпишувањето на 

Договорот и тоа, за периодот од   .2010 година до 2011 
година. 

Извршувањето на услугите мора да биде во рамките 
и роковите пропишани со законските и подзаконските 
акти од областа на внатрешната ревизија и инспекци-
ските работи. 

  
Член 5 

Место на извршување на услугите е во седиштето 
на давателот на услугите односно корисникот на услу-
гите во зависност од природата на услугата што треба 
да се изврши. 

 
Член 6 

Давателот на услугите се обврзува дека ќе ги извр-
ши обврските од член 1 од овој договор. 

Услугата се смета за извршена со денот на потпи-
шување на прегледот, за извршени услуги. 

 
КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ 

 
Член 7 

Квалитетот на извршените услуги мора да одговара 
на утврдените критериуми на законските и подзакон-
ските прописи од областа на внатрешната ревизија и 
инспекциските работи. 

Квалитетот го гарантира давателот на услугите во 
рамките на законските и подзаконските прописи од об-
ласта на внатрешната ревизија и инспекциските работи. 

 
РЕКЛАМАЦИЈА 

 
Член 8 

Рекламација на квалитетот на извршените услуги 
корисникот на услугите поднесува во писмена форма 
во рок од 3 дена. 

Давателот на услугите се обврзува да постапи спо-
ред дадените забелешки и истите има обврска да ги 
изработи според барањата на законските, подзаконски-
те и интерните акти на корисникот на услугите. 

 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕПРЕЧЕНО ИЗВРШУВАЊЕ 

                               НА УСЛУГИТЕ 
 

Член 9 
Давателот на услугите се обврзува услугите наведе-

ни во член 1 од овој договор да ги извршува согласно 
утврдените одредби во законските, подзаконските про-
писи и интерни акти на корисникот на услугите, про-
фесионално, континуирано, економично, ефикасно, 
ефективно уредно и навремено, притоа водејќи довол-
но грижа за кодексот на етиката на однесување на др-
жавни службеници и функционери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 10 
Корисникот на услугите се обврзува навремено и 

континуирано да доставува документција и информа-
ции битни за извршување на услугите наведени во 
член 1 од овој договор и со ништо да го оневозможува 
навременото извршување на побараните услуги. 

Корисникот има можност и право во било кое вре-
ме да се информира за текот, начинот, и времето на из-
вршување на побараните услуги и притоа да има не-
пречен увид во документацијата која се води во соод-
ветната услуга. 

 
ВИША СИЛА 

 
Член 11 

Давателот и корисникот на услугите се согласни 
ниту една договорна страна да не биде одговорна кон 
другата загуба, штета повреда или неизвршување на 
одредбите од овој договор, кои се предизвикани со 
дејство на виша сила. 

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја из-
вестат другата договорна страна во случај на стапува-
ње на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови 
за исполнување на договорот или услови за раскинува-
ње на договорот. 

 
ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

Овој договор се смета за склучен со денот на него-
вото потпишување од двете страни и истиот е со важ-
ност до 2011 година. 

Договорот може да се раскине и пред неговото из-
вршување со претходна согласност на двете договорни 
страни под услови предвидени со Законот за облигаци-
они односи. 

За правата и обврските кои не се регулирани со овој 
договор, а се во врска со неговото исполнување ќе се 
применува Законот за облигациони односи и Законот 
за државни службеници. 

Во случај на спор кој не може да се реши спогодбе-
но помеѓу договорените страни, ќе решава надлежниот 
суд во Гостивар. 

За измените и дополнувањата на овој договор, дого-
ворените страни склучуваат Анекс-Договор. 

Договорот е изработен во 6 истоветни примероци 
од кои 2 (два) се за давателот на услугите а 2 (два) за 
корисникот на услугите 1 (еден) за објавување (,,Служ-
бен весник на РМ“), 1 (еден) за Министерството за ло-
кална самоуправа. 

          
Бр. 03-1130/1 Бр. 08-2201/1 

13 октомври 2010 година 13 октомври 2010 година 
Другово Кичево 

 
За корисникот на услугите За двателот на услугите 
   Општина Другово                    Општина Кичево 
    Градоначалник,      Градоначалник, 
Добре Никоски, с.р. дипл.ел.инж.Благоја Деспотоски,с.р.    

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


