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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3197. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 

плата и другите надоместоци на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката („Службен весник на 
СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005 и 121/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 2 декември 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во член 1 од Одлуката  за утврдување на коефици-

енти за пресметување на платата на функционерите 
кои ги именува Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008 и 
137/2008), во табелата: 

1. Во алинејата –„ директор на Управата за водење 
на матичните книги - коефициентот „2,9“ се заменува 
со коефициентот „3,2“. 

2. По алинејата – „директор на Агенцијата за пот-
тикнување на развојот на земјоделството – 3,0“ се до-
даваат две нови алинеи кои гласат: 

„-директор на Агенцијата за странски инвестиции 
на Република Македонија – 3,1“. 

„-директор на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија – 2, 2“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави  во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

 
  Бр. 19–5526/3                Претседател на Владата 

2 декември 2008 година        на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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3198. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 декем-
ври 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ – 
САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Управен одбор на 

Проектот – Самовработување со кредитирање бр. 19-
879/1 од 25 февруари 2008 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 29/2008), во членот 1 во 
точката 3 зборовите: „Авдија Пепиќ“ се заменуваат со 
зборовите: „Вахида Реџепагиќ“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 19–6044/2               Претседател на Владата 

2 декември 2008 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
3199. 

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  2.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ОХРИДСКО 

ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја на рибите од  риболовното подрачје Охридско Езеро. 
Рибите од риболовното подрачје Охридско Езеро се 

даваат на концесија за период  од шест (6) години. 
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За првите три години од концесијата не е дозволен 
лов на видовите Oхридска Пастрмка и Охридска Бел-
вица. 

За периодот од вторите три години во риболовната ос-
нова се определени ловни квоти за овие два вида риби.  

2. Право на поединачно учество на конкурсот имаат 
домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. Висината на надоместокот за концесија на рибите 
од риболовното подрачје Охридско Езеро за стопански 
риболов за шест години изнесува минимум 13.920.000,00 
(тринаесет милиони деветстотини и дваесет илјади) 
денари или 2.320.000,00 (два милиони триста и дваесет 
илјади) денари на годишно ниво.  

Концесијата се плаќа на 6 еднакви годишни рати од 
кои првата рата се плаќа со потпишување на догово-
рот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на надомест     40 бодови, 
- инвестиции        30 бодови, 
- број на вработени      30 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
5. Заинтересираните правни лица кон понудата на 

овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на оваа одлука и 
предлог  план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на риболовното подрачје Охридско 
Езеро. 

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

7. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на 
оваа одлука и истата ќе може да се подигне од архивата 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

8. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Конкурсот трае 30 дена од денот на неговото об-
јавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

10. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
  Бр. 19-6114/1                 Претседател на Владата 

2 декември 2008 година         на Република Македонија, 
       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
3200. 

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.12.2008 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО  

ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

на рибите од  риболовното подрачје Дојранско Езеро. 
Рибите од риболовното подрачје Дојранско Езеро 

се даваат на концесија за период  од шест (6) години. 
2. Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловното подрачје Дојранско Езеро за изведување на 
стопанскиот риболов за шест години изнесува мини-
мум 7.980.000,00 (седум милиони деветстотини и  
осумдесет) денари или 1.333.000,00 (еден милион три-
ста и триесет илјади) денари на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на 6 еднакви годишни рати од 
кои првата рата се плаќа со потпишување на догово-
рот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на надомест     40 бодови, 
- инвестиции        30 бодови, 
- број на вработени      30 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
5. Заинтересираните правни лица кон понудата на 

овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на оваа одлука и 
предлог план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на риболовното подрачје Дојран-
ско Езеро. 

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

7. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на 
оваа одлука и истата ќе може да се подигне од архивата 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

8. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Конкурсот трае 30 дена од денот на неговото об-
јавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

10. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
  Бр. 19-6114/2                    Претседател на Владата 

2 декември 2008 година         на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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3201. 
Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Мaке-
донија” бр. 7/2008), Владата на Република Мaкедонија, 
на седницата одржана на 2.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО 

ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

на рибите од  риболовното подрачје Преспанско Езеро. 
Рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро 

се даваат на концесија за период  од шест (6) години. 
2. Право на поединечно учество на Конкурсот има-

ат домашни и странски правни лица кои ги исполнува-
ат следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарст-
во) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловното подрачје Преспанско Езеро за изведување на 
стопанскиот риболов за шест години изнесува мини-
мум 10.752.000,00 (десет милиони седумстотини педе-
сет и две илјади) денари или 1.792.000,00 (еден милион 
седумстотини деведесет и две илјади) денари на го-
дишно ниво. 

Концесијата се плаќа на 6 еднакви годишни рати од 
кои првата рата се плаќа со потпишување на догово-
рот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на надомест     40 бодови, 
- инвестиции        30 бодови, 
- број на вработени      30 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
5. Заинтересираните правни лица кон понудата на 

овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на оваа одлука и 
предлог  план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на риболовното подрачје Преспан-
ско Езеро. 

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

7. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на 
оваа одлука и истата ќе може да се подигне од архивата 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

8. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Конкурсот трае 30 дена од денот на неговото об-
јавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

10. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
   Бр. 19-6114/3                 Претседател на Владата 

2 декември 2008 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
3202. 

Врз основа на член 35 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaке-
донија” бр. 7/2008), Владата на Република Мaкедонија, 
на седницата одржана на  2.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИ-
БОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА ОД РЕГУЛА-
ЦИОНИОТ ОБЈЕКТ НА ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА КАЈ 
ЦРКВАТА „СВЕТА ПЕТКА” ДО МЕСТОТО ВИ-
КАНО ДИВЛЈАК - СТРУГА НА ОБЈЕКТОТ ДАЛЈАН  

- СТРУГА 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја  за стопански риболов за лов на рибa - јагула на  ри-
боловната зона од регулациониот објект на ХЕЦ Гло-
бочица кај Црквата “Света Петка” до местото викано 
Дивлјак - Струга на објектот Далјан - Струга. 

Рибите од риболовната зона од регулациониот об-
јект на ХЕЦ Глобочица кај Црквата “Света Петка” до 
местото викано Дивлјак - Струга на објектот Далјан - 
Струга се даваат на концесија за период  од две (2) го-
дини. 

2. Право на поединачно учество на Конкурсот има-
ат домашни и странски правнии домашни физички ли-
ца кои ги исполнуваат следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и  

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. За лов на риба – јагула на делот на реката Дрим 
од регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај Црква-
та „Света Петка” до местото викано Дивлјак – Струга, 
висината на надоместокот за концесија изнесува 
минимум 480.000,00 (четиристотини и осумдесет илја-
ди) денари или 240.000,00 (двесте четириесет илјади) 
денари на годишно ниво. Вредноста на концесијата е за 
од 4 тони уловена риба што е предвидена квота во ри-
боловната основа. За уловената риба – јагула над пред-
видената квота утврдена во риболовната основа се пла-
ќа надоместок во висина од 20 % од пазарната вред-
ност на  уловената риба на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на 2 еднакви годишни рати со 
тоа што првата рата се плаќа со потпишување на дого-
ворот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на надомест     40 бодови, 
- инвестиции        30 бодови, 
- број на вработени      30 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
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5. Заинтересираните лица кон понудата на овој кон-
курс треба да поднесат писмени докази за исполнување 
на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог  план 
за вршење стопански риболов и предлог план за инве-
стиции. 

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

7. Комисијата ќе ја подготви тендерската докумен-
тација  во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на 
оваа одлука и истата ќе може да се подигне од архивата 
на Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

8. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Конкурсот трае 30 дена од денот на неговото об-
јавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

10. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
  Бр. 19-6114/4                   Претседател на Владата 

2 декември 2008 година        на Република Македонија,  
        Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
3203. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на  2.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ОХРИДСКО  

ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на целиот брег на Охридското Езеро вклу-
чувајќи го каналот “Студенчишта”, а со исклучок на 
изворите кај Свети Наум и просторот на потегот од ло-
калитетот “Вељапеш” до локалитетот “Вели Даб”.  

Рибите од рекреативната зона на Охридското Езеро 
се даваат на концесија за период  од шест (6) години. 

2. Право на поединачно учество на конкурсот имаат 
риболовни здруженија и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои исполнуваат следните општи услови: 

- да имаат минимум 100 (сто) члена; 
- да преземаат мерки за порибување и да вршат за-

штита; 
- да имаат најмалку еден вработен рибочувар и 
- да имаат договор за порибување со репроцентар. 
3. Доколку на конкурсот учествуваат вршителите 

на туристичка дејност, покрај доказите за алинеите 2 и 
3 од оваа точка, треба да достават и мислење за стопа-
нисување (организирање на рекреативен риболов) на 
односната рекреативна зона од единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се наоѓаат. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Број на членови;      80 бодови, 
- Предлог план за организирање  
  рекреативен риболов;     20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
6. Заинтересираните лица кон понудата на овој кон-

курс треба да поднесат писмени докази за исполнување 
на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог план 
за вршење рекреативен риболов и предлог план за ин-
вестиции. 

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на 
оваа одлука и истата ќе може да се подигне од архивата 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Конкурсот трае 30 дена од денот на неговото 
објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
   Бр. 19-6114/5                    Претседател на Владата     

2 декември 2008 година         на Република Македонија, 
       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
3204. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  2.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА  

ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на целиот брег на Дојранското Езеро со 
исклучок на просторот околу мандрите за вршење сто-
пански риболов.  

Рибите од рекреативната зона на Дојранското Езеро 
се даваат на концесија за период  од шест (6) години. 

2. Право на поединачно учество на Конкурсот има-
ат риболовни здруженија и вршители на туристичка 
дејност регистрирани согласно со Законот за туристич-
ка дејност кои исполнуваат следните општи услови: 

- да имаат минимум 100 (сто) члена; 
- да преземаат мерки за  порибување и да вршат за-

штита; 
- да имаат најмалку еден вработен рибочувар и 
- да имаат договор за порибување со репроцентар. 
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3. Доколку на конкурсот учествуваат вршителите 
на туристичка дејност, покрај доказите за алинеите 2 и 
3 од оваа точка, треба да достават и мислење за стопа-
нисување (организирање на рекреативен риболов) на 
односната рекреативна зона од единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се наоѓаат. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Број на членови       80 бодови, 
- Предлог план за организирање  
  рекреативен риболов     20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
6. Заинтересираните лица кон понудата на овој кон-

курс треба да поднесат писмени докази за исполнување 
на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог  план 
за вршење рекреативен риболов и предлог план за ин-
вестиции. 

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на 
оваа одлука и истата ќе може да се подигне од архивата 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Конкурсот трае 30 дена од денот на неговото 
објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
  Бр. 19-6114/6                    Претседател на Владата 

2 декември 2008 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
3205. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА 

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на целиот брег на Преспанското Езеро.  

Рибите од рекреативната зона на Преспанското Езе-
ро се даваат на концесија за период од шест (6) години. 

2. Право на поединачно учество на Конкурсот има-
ат риболовни здруженија и вршители на туристичка 
дејност регистрирани согласно со Законот за туристич-
ка дејност кои исполнуваат следните општи услови: 

- да имаат минимум 100 (сто) члена; 
- да преземаат мерки за порибување и да вршат за-

штита; 
- да имаат најмалку еден вработен рибочувар и 
- да имаат договор за порибување со репроцентар. 
3. Доколку на конкурсот учествуваат вршителите 

на туристичка дејност, покрај доказите за алинеите 2 и 
3 од оваа точка, треба да достават и мислење за стопа-
нисување (организирање на рекреативен риболов) на 
односната рекреативна зона од единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се наоѓаат. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Број на членови       80 бодови, 
- Предлог план за организирање  
  рекреативен риболов     20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
6. Заинтересираните лица кон понудата на овој кон-

курс треба да поднесат писмени докази за исполнување 
на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог  план 
за вршење рекреативен риболов и предлог план за ин-
вестиции. 

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на 
оваа одлука и истата ќе може да се подигне од архивата 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Конкурсот трае 30 дена од денот на неговото 
објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
   Бр. 19-6114/7                   Претседател на Владата 

2 декември 2008 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
3206. 

Врз основа  на член  91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ИТАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРИ, РЕГИОН ПУЉА 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Република Италија, со седиште во Бари. 
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Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 19-6292/1                     Заменик на претседателот 

9 декември 2008 година           на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3207. 

Врз основа на член 4 од Законот за игри на среќа и 
забавни игри („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ  
ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ  

ВО 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ 

од 75.000.000,00 денари од приходите од игри на среќа 
и забавни игри за 2009 година. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду-
ваат: 

 
1. За финансирање на годишните 

програми и задачи на здружени-
јата на граѓани кои работат на за-
штита на хендикепираните лица, 
согласно Правилникот за оцена 
на специфичните потреби на ли-
ца со пречки во физичкиот и пси-
хичкиот развој 
- За активности на Национално 
координативно тело предвидено 
со стандардни правила за изедна-
чување на можностите за хенди-
кепирани лица, формирано сог-
ласно Резолуцијата 48/49 на 
ООН 

 
 
 
 
 
 
 

50.143.000 
 
 
 
 
 
 

1.072.000 
2. На Агенција за млади и спорт за 

финансирање на 
- Масовен спорт 
- Врвен спорт 

 
17.464.000 

4.928.000 
12.536.000 

3. На Црвен крст на Република Ма-
кедонија 
- За финансирање на програмски 
цели 

 
 
 

6.321.000 
 

Член 3 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Мини-

стерството за финансии, согласно месечен план за ис-
плата на овие средства. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
  Бр. 19-6327/1                   Заменик на претседателот 

9 декември 2008 година          на Владата на Република  
      Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
3208. 

Врз основа на член 16 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.11.2008 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2008 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изработка  на просторни плано-

ви во Република Македонија  во 2008 година  (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.39/08) во точ-
ка 1 се додава потточка 1.1. која гласи:  

1.1. Средствата  за исплата на Програмата за допол-
нување на Програмата за изработка на просторни пла-
нови во Република Македонија  за 2008 година  се 
обезбедени  во раздел 12101 програма 3, потпрограма  
30, категорија 42 ставка 425 просторни планови утвр-
дена во Ребаланс на Буџетот на Република Македонија  
за 2008  година  во износ од 19.600.000  денари.  

2. Во Програмата за изработка  на просторни плано-
ви во Република Македонија  за 2008 година (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 39/08) во 
точка 2 се додаваат потточките  2.2.1 и 2.2.2. кои гла-
сат: Средствата од точка 1.1. од  Програма за  дополну-
вање на Програмата за изработка на  просторни  плано-
ви во Република Македонија за 2008 година ќе се кори-
стат за:  

 
2.2.1. Просторен план на Скопски 
регион (Нацрт план) 4.850.000,00 денари 
2.2.2.  Заштитно конзерваторски 
основи за Просторен План за 
Скопски  регион 150.000,00 денари 

 
3. За начинот и динамиката на спроведување на 

оваа програма ќе се грижи  Министерството за живот-
на средина и просторно планирање,  кое во рамките на 
предвидените средства може да врши соодветни поме-
стувања на планираните износи.   

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

 
   Бр.19-5556/1                Заменик на претседателот 

18 ноември 2008 година          на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија, 

       Ивица Боцевски, с.р. 
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3209. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 годи-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/07), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23.11.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2008 ГОДИНА 
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         Бр. 19-5971/1                                    Претседател на Владата 
23 ноември 2008 година                                  на Република Македонија, 
           Скопје                     м-р Никола  Груевски, с.р. 

________________ 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3210. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за шумар-
ска и ловна инспекција („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 88/08) министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАБОТНАТА ОБЛЕКА, ИЗГЛЕДОТ НА АМБ-
ЛЕМОТ, ОПРЕМАТА ЗА РАБОТА И ВИДОТ НА 
ОРУЖЈЕТО ШТО ГО НОСАТ ИНСПЕКТОРИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува работната облека, 
изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на 
оружјето што го носат инспекторите.  

 
Член 2 

Инспекторите имаат свечена и теренска работна об-
лека. 

  
Член 3 

Свечената работната облека на инспекторите се 
состои од: сако, панталони односно здолниште за жен-
скиот пол, кошула со долги ракави, кошула со кратки 
ракави, вратоврска, чевли со потенок ѓон и кожен ре-
мен. 

 
Член 4 

Деловите од свечената работна облека на инспекто-
рите го имаат следниот крој и боја: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Сакото е од тергал со темно зелена боја (65% 

волна и 35% полиестер) со отворени ревери и благо 
изразен струк. Сакото е поставено и има по еден џеп 
од двете внатрешни страни. Ракавите на сакото се 
долги до половина на дланката на природно опуштена 
рака. Сакото однапред се закопчува со три копчиња 
со иста боја како и ткаенината со пречник од 10 мм. 
Копчињата на сакото се сошиени на десната односно 
на левата страна за женскиот пол на подеднакво 
меѓусебно растојание. На сакото од надворешна 
страна, на левата града и на долниот дел на двете 
страни се наоѓа по еден џеп. Широчината на горниот 
џеп е од 6 до 8 см, а должината од 10 до 12 см. 
Широчината на долните џепови е од 16 до 20 см, а 
должината од 18 до 20 см. Сакото одзади има два 
прорези кој започнуваат 6 до 8 см од половината, а за 
женскиот пол е без прорези. 

2. Панталоните се од тергал со темно зелена боја 
(65% волна и 35% полиестер) и се со вообичаен крој. 
Од предната страна се со два коси џепа и еден џеп од 
задната десна страна на закопчување со едно копче. За-
тварањето на панталоните е со патент и едно копче и 
потребен број на гајки за ремен.                                            

3. Здолништето за женскиот пол е од тергал со тем-
но зелена боја со вообичаен крој, одзади со шлиц 20 см 
и со патент затворувач. Од внатре е поставено со ткае-
нина со соодветна боја. На појасот има потребен број 
на гајки за ремен и едно копче. 
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4. Кошулата со кратки ракави е изработена од мате-
ријал оксфорд или друга слична ткаенина (67% памук 
и 33% синтетика) во бела боја. Кошулата на предната 
страна има лента со широчина од 3,5 см и се закопчува 
со тонирани копчиња. Од напред на градите од левата 
страна има еден џеп со ширина од 12-14 см и должина 
од 14-16 см. 

5. Кошулата со долги ракави е изработена од мате-
ријал оксфорд или друга слична ткаенина (67% памук 
и 33% синтетика) во бела боја. Кошулата на предната 
страна има лента со широчина од 3,5 см и се закопчува 
со тонирани копчиња. Од напред на градите од левата 
страна има еден џеп со ширина од 12-14 см и должина 
од 14-16 см. 

6. Вратоврската е со вообичаен крој и составот на 
материјалот е 100 % полиестер и е со мануелно врзу-
вање. 

7. Плитките чевли се со тенок ѓон и се изработени 
од природен материјал од говедска кожа во црна боја, 
со дебелина од 0,14-0,16 см. Поставата на чевлите е од 
природен материјал козји анилине, а во предниот дел 
од кепер платно. Ѓонот е гумиран од ПВЦ материјал. 
Чевлите се врзуваат со врвки кои се протнуваат низ два 
реда од по три окца.  

8. Кожениот ремен е со ширина од 3,5 см во црна 
боја, изработен од галантериска кожа со дебелина од 
1,8-2,0 мм. На опачината има лепена постава од го-
ведски шпалт. Ременот има шнола во златна боја со 
еден трн, на него има две гајки од кои едната е 
статична, а другата е подвижна. Должината на каишот 
е од 105-135 см. На самиот каиш има шест окца за 
затегање на ременот.  

 
Член 5 

Теренската работна облека на инспекторите се со-
стои од: виндјакна, елек, панталони, кошула со долги 
ракави, џемпер со ¾ патент, маица со кратки ракави, 
теренски чевли, опасач и футрола за пиштол. 

 
Член 6 

Деловите од теренската работна облека на инспе-
кторите го имаат следниот крој и боја: 

1. Виндјакната е со рамен крој изработена од мате-
ријал кабардина (50% памук и 50% најлон) во маслине-
сто зелена боја. Должината на јакната е три четвртини, 
со ракави на симнување на копчиња со внатрешни 
отвори под рамото, на предната горна страна има два 
џепа полуторба со капаци кои се закопчуваат со скрие-
но копче дрикер, а на долната страна има два внатреш-
ни џепа со капак кои се закопчуваат со скриено копче 
дрикер. Во внатрешниот дел има канал со врвка зате-
гач, крагната има спакувана капуљача затворена со па-
тент и на неа има врвка регулатор, а на самата крагна 
има два отвора и чичак трака за затварање на истата. 
Напред се закопчува со метален патент, скриен со лен-
та, на која има скриени копчиња дрикери. На рамени-

ците има еполети, на задниот дел има две вертикални 
фалти за олеснето движење, а на долниот завршен дел 
има врвка за собирање. На ракавот, во пределот на ла-
ктот има две фалти, а на завршетокот на ракавот има 
капак со чичак трака и затегнувач на големина со чи-
чак трака. 

2. Елекот е во маслинесто зелена боја (65% памук 
и 35% плиестер) со кафеава подршка на бојата. 
Задниот дел е продолжен  со 10 см. Напред се затвара 
со метален патент покриен со трака од истиот 
материјал на која има четири скриени копчиња-
дрикери. На предната страна горе има два торба 
џепови со димензии 15х13,5 см кои се затворени со 
капак 6 см кои се затвараат со скриени копчиња. На 
долниот дел има по два дупли џепа со димензии 
19х18,5 см од кои горните отвори се покриени со 
капак 6 см, кои се затвараат со скриени копчиња и по 
еден страничен отвор за внатрешниот џеп. На 
рамениците има еполети кои се закопчуваат на копче. 
Внатрешноста е полнета со 120 грама вата  покриена 
со штепувана памучна постава. 

3. Панталоните се во маслинесто зелена боја изра-
ботени од оригинал рипс топ материјал (65% памук и 
35 % полиестер). Oд предната страна имаат два коси 
џепа кои влегуваат во коланот и два внатрешни џепа 
од задната страна со капак кои се закопчуваат со две 
скриени копчиња. На страните на ногавиците на 
висина над колено има надворешни џепови, со две 
фалти, покриени со капак со две скриени копчиња. 
Задниот дел како и колениците се појачани со истиот 
материјал. На долната страна при завршетокот има 
трака за затегање на ногавицата. На коланот има 
доволен број гајки за ремен и на двата странични дела 
од коланот има лента за регулирање на големината, а 
на задниот дел има гајка со копче. Закопчувањето на 
шлицот е со четири скриени копчиња и едно копче на 
каишот. 

4. Кошулата со долги ракави е во маслинесто зеле-
на боја изработена од оригинал рипс топ материјал 
(65% памук и 35 % полиестер). Крагната е обична, на 
предниот горен дел има два џепа полуторба затворени 
со капак и се закопчуваат со две скриени копчиња. 
Ракавот на лактот е појачан со истиот материјал и на 
долната страна на ракавот има три копчиња за ре-
гулирање на ширината на ракавот. На задната страна 
кај половината има лента со копче за регулирање на 
ширината на кошулата. На рамениците на кошулата 
има еполети. Закопчувањето на кошулата е со четири 
скриени копчиња, чичак трака на лентата и едно 
откриено копче. 

5. Џемперот е во темно зелена боја изработен од 
100 % полиестер, со висока рол крагна и ¾ патент. 

6. Маицата е во маслинесто зелена боја изработена 
од материјал 100 % памук, со крагна и три копчиња за 
затворање. 
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Прилог

7. Теренските чевли се изработени од говетска кожа 
во темно кафеава боја со дебелина од 0,20-0,25 см. 
Внатрешната страна на кожата е обложена со симпа-
текс мембрана. Вратникот е изработен од говедски ну-
бук со дебелина од 0,11-0,13 см, исполнет со сунгер и 
флексибилен некршлив материјал. Поставата е синте-
тички каширана со сунгер. Помеѓу кожата и поставата 
има мембрана која не пропушта вода. Чевлите се врзу-
ваат со врвка која поминува низ четири окца и четири 
канџи, распоредени на предниот дел. На задниот дел 
има вметнат флексибилен кожен дел за полесно движе-
ње на ногата. Ѓонот е од гума со вбризган ѓон од поли-
уретан ПУ.  

Во чевлите има четирислојна влошка со анатомски 
облик за табанот, изработена од мрежасти влакна, што 
овозможуваат дишење на стопалото. Јазикот на чевли-
те е изработен од кожа и поставен со сунгереста водо-
отпорна постава. 

8. Опасачот е со ширина од 5см, изработен од ма-
теријал кордоба со пластична шнола и метален регу-
латор за величина. Опасачот има две метални гајки и 
две гајки од кордоба кои се закопчуваат со нитна. 

9. Футролата за пиштол е изработена од кордоба, 
прилагодена за носење на опасач со две гајки од задна-
та страна на која исто има чичак трака. На горната 
страна футролата се затвара со ремен на кој има дрикер 
за закопчување. 

 
Член 7 

Изгледот на амблемот на инспекторите е во облик 
на штит, извезен на чоја со боја на старо злато.  

Во горниот дел од амблемот, со букви, со боја на ста-
ро злато е извезено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И 
ЛОВСТВО“ во форма на лента. Под него е аплицирано 
сонцето со шест краци и вид на дрво од молика. Во 
средината од амблемот е извезен симбол на меч и вага. 
Од левата страна на мечот е извезен симбол на шишар-
ка и гранка од четинар, а на десната страна од мечот е 
извезен симбол на желад од даб со еден лист и во дол-
ниот дел од амблемот е извезен симбол на глава од ди-
во животно рис.  

Образецот на амблемот на инспекторите е даден во 
Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Амблемот е вшиен на левиот ракав од теренската 
облека, на растојание од 8 см од горниот раб на рака-
вот на виндјакната, џемперот, кошулата и маицата. 

 
Член 9 

Опремата за работа на инспекторите се состои од: 
теренска ташна, двоглед, анероид (висиномер), бусола 
и дигитален фотоапарат. 

 
Член 10 

Опремата за работа се заменува со нова и во случај 
на дотраеност или оштетување. 

 
Член 11 

Инспекторите се вооружени со пиштол. 
 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 14-14802/2     

5 декември 2008 година                    Министер, 
      Скопје                             Ацо Спасеноски, с.р. 
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3211. 
Врз основа на член 24, став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 134/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува 
 

С П И С О К  
НА РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 



12 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 2008 
 



12 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 2008 
 



12 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 2008 
 



12 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 154 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 2008 
 

Бр. 02-15215/1     
26 ноември 2008 година                                            Министер, 

       Скопје                                                Ацо Спасеноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

3212. 
Врз основа на член  47 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјал-
наа политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЈЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА РАБОТНИОТ 

ПРОСТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат минималните ба-

рањата за безбедност и здравје на вработените на ра-
ботниот простор.  

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат за: 
- превозните средства кои се користат надвор од  

објектот, како и на работниот простор во средствата за 
превоз;  

- привремени или мобилни работни  простори; 
- индустриите за екстракција; 
- рибарските бродови и 
- полиња, шуми, и други земјишта кои се дел од 

земјоделска или шумарска дејност, а се наоѓаат  надвор 
од зградите на работодавачот. 

 
Член 3 

За да се обезбеди безбедност и здравје на вработе-
ните при работата, од страна на работодавачот треба да 
се  обезбеди: 

- сообраќајните патеки до излезите за итни случаи 
во секое време да бидат расчистени; 

- техничкото одржување на работниот простор, 
опремата  и  средствата за работа, а посебно оние наве-
дени во Прилогот на овој правилник, и доколку се 
утврдат било какви грешки кои можат да влијаат врз 
безбедноста и здравјето на вработените, тие да се по-
прават во најкус можен рок; 

- работниот простор, опремата и средствата за рабо-
та, а посебно оние наведени во точка 6 од Прилогoт  на 
овој правилник треба редовно да се чистат до соодвет-
но ниво на хигиена и заштитната опрема и средствата 
наменети за превентива и отстранување на опасности, 
а посебно оние наведени во Прилогот на овој правил-
ник треба редовно да се одржуваат и проверуваат; 

- заштитната опрема и средствата наменети за пре-
вентива или отстранување на опасности, а посебно 
оние наведени во Прилогот на овој правилник треба 
редовно да се одржуваат и проверуваат. 

 
Член 4 

Вработените и/или нивните претставници, од стра-
на на работодавачот треба да бидат информирани за 
сите мерки кои ќе бидат преземени во однос на безбед-
носта и здравјето на работниот простор. 

 
Член 5 

  Од страна на работодавачот треба да се обезбеди 
консултирање и учество на вработените и/или нивните 
претставници за сите прашања согласно членовите 25, 
26 и 27 од Законот за безбедност и здравје при работа и 
одредбите на овој правилник вклучувајќи го и Прило-
гот.  

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за заштита при рабо-
та за работни и помошни простории и простори 
(„Службен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија” бр. 31/89 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 39/93). 

 
Член 7 

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

  
  Бр. 07-12960/1 

28 ноември 2008 година                        Министер, 
       Скопје                                 Џељаљ Бајрами, с.р. 
 
 
 

ПРИЛОГ    
 
МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЈЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА РАБОТНИТЕ 

ПРОСТОРИ 
 
1.  Прелиминарна забелешка 
Барањата наведени во овој прилог се применуваат 

онаму каде што се бараат според особините на работ-
ниот простор, активностите, условите или опасноста,. 

 
2. Стабилност и цврстина 
Зградите во кои се наоѓа работниот простор, треба 

да имаат структура и цврстина соодветна на природата 
на нивната употреба. 

 
3. Електрична инсталација 
Електричната инсталација треба да биде концепти-

рана и конструирана така што да не предизвикува опас-
ност од пожар или експлозија;  луѓето треба да бидат 
соодветно заштитени против  ризикот на несреќи kako 
причина од  директен  или индиректен контакт. 

Концептирањето, конструкцијата и изборот на ма-
теријал и заштитни средства треба да бидат соодветни 
на напонот, надворешните услови и компетенцијата на 
лицата кои влегуваат во деловите од инсталацијата. 

 
4. Патеки за итни случаи и излези  
4.1. Патеките за итни случаи и излезите, треба да се 

расчистени и по можност директно да водат кон отво-
рен простор или во безбедна зона. 

4.2. Во случај на опасност, вработените треба да би-
дат во можност  брзо да ги евакуираат сите работни ме-
ста и што е можно побезбедно. 

4.3. Бројот, распределбата и димензиите на патеки-
те за итни случаи и излезите зависат од употребата, 
опремата и димензиите на работниот простор и макси-
малниот број на лица кои  може да бидат присутни. 

4.4. Вратите за итни случаи треба  да се отвараат 
кон надвор. 

Клизни или ротациони врати не треба да се дозво-
лени ако тие се посебно наменети како излези за итни 
случаи. 

Вратите за итни случаи не треба да бидат заклучени 
или прицврстени но да не можат лесно и веднаш да се 
отворат од секое лице кое може нив да ги користи како 
за итна потреба. 

4.5. Посебните патеки и излези за итни случаи тре-
ба да бидат обележани со знаци во согласност со Пра-
вилникот за безбедносните знаци при работа („Сл. вес-
ник на Република Македонија“ бр. 127/07). 

Таквите знаци треба  да бидат ставени на соодветни 
места и да бидат трајни. 
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4.6.  Вратите за итни случаи не треба  да бидат зак-
лучени. 

Патеките за итни случаи, излезите, сообраќајните 
патеки и вратите  кои водат кон нив, треба  да бидат 
слободни од пречки така што тие да можат да бидат ко-
ристени во било кое време. 

4.7. Патеките за итни случаи и излезите, треба да се 
осветлени со светло за итни случаи со соодветен ин-
тензитет во случај нормалното светло да откаже. 

 
5.  Детектори за пожар и противпожарна опрема  
5.1. Во зависност од димензиите и употребата на 

зградите, опремата кои тие ја содржат, физичките и хе-
миските особини на присутните супстанци и максимал-
ниот можен број на присутни лица, работните просто-
ри треба да бидат опремени со соодветна противпожар-
на опрема и, ако е потребно, детектори за пожар и 
алармни системи. 

5.2. Неавтоматска противпожарна опрема треба да  
биде лесно достапна и едноставна  за употреба. 

Опремата треба да биде обележана со знаци соглас-
но Правилникот за знаци за безбедност и здравје при 
работа. 

Таквите знаци треба да бидат наместени  на соод-
ветни  места и треба  да се трајни. 

 
6. Вентилација  на затворени работни простори 
6.1. Потребно е  да бидат преземени мерки да во за-

творените работни места да има доволно свеж воздух, 
земајќи ги предвид работните методи кои се употребе-
ни и физичките особености на местата на вработените. 

Ако се користи механички  систем за вентилирање, 
тој треба да  се одржува редовно.  

Контролниот систем треба да регистрира секаков 
дефект, каде тоа е неопходно за здравјето на вработе-
ните. 

6.2. Ако е во употреба  разладен систем или инста-
лации за механичка вентилација, тие треба  да функци-
онираат така да вработените  не се изложени на провев 
кој е причина за непријатност. 

Било каков талог или  валканици кои можат брзо да 
предизвикаат опасност по здравјето на вработените со 
загадување на атмосферата, треба  веднаш да бидат от-
странети. 

 
7. Температура во простории 
7.1. Во текот на работните часови температурата во    

работните простори  треба  да биде соодветна за врабо-
тените земајќи ги предвид работните методи кои се 
употребени и физичките барања од вработените. 

7.2. Температурата во просторите за одмор, собите 
за персонал, санитарните јазли, мензите и собите за пр-
ва помош, треба да биде соодветна  а посебно  за наме-
ната на таквите  простори. 

7.3. Прозорците, светларниците и стаклените пре-
гради, според природата на работата и работниот про-
стор, треба да овозможуваат доволно сончева светлина.  

 
8. Природно и вештачко осветлување на просто-

риите  
8.1. Работниот простор треба колку што е можно 

повеќе, природно да биде осветлен и да биде опремен 
со вештачко осветлување соодветно  за заштита на без-
бедноста и здравјето на вработените. 

8.2. Инсталацијата за осветлување во просториите 
кои содржат работни места  и ходници треба  да биде 
наместена така да не претставува ризик од несреќи за 
вработените како резултат на видот на осветлување 
што е инсталирано. 

8.3. Работните места во кои вработените  се особено 
изложени на ризици во случај на дефект на вештачкото 
светло, треба  да бидат опремени со осветлување за ит-
ни случаи со соодветен интензитет. 

9.  Подови, ѕидови, тавани и покриви на просто-
риите 

9.1. Подовите на работните простори не треба да 
имаат опасни испапчувања, вдлабнатини или преклопи 
и треба  да бидат прицврстени, стабилни и да не се лиз-
гаат. 

Работните простори кои содржат работни места, 
треба да бидат соодветно изолирани, имајќи го во 
предвид видот на работата и физичката активност на 
вработените. 

9.2  Површините на подовите, ѕидовите и таваните 
во просториите, треба  да бидат такви  да можат да се 
чистат или обновуваат на соодветен стандарден начин. 

9.3. Проѕирните или делумно прозирните ѕидови, а 
особено оние од  целосно  стакло на просториите во 
близина на работниот простор  и сообраќајните патеки, 
треба  да бидат чисти и јасно обележени и направени 
од безбеден материјал или  да бидат заградени, за да ги 
спречат вработените да доаѓаат во контакт со ѕидовите 
или да се повредат доколку некој  ѕид се скрши. 

9.4. Пристапот кон покривите направени од матери-
јали со недоволна цврстина не треба да биде дозволен 
доколку не е обезбедена опрема која ќе  овозможи  ра-
ботата може да се врши на безбеден начин. 

 
10.  Прозорци и светларници 
10.1.  Вработените треба да бидат во можност да ги 

отвараат, затвараат, подесуваат или осигуруваат про-
зорците, светларниците и вентузите на безбеден начин. 
Кога се отворени, тие не треба  да претставуваат опас-
ност за вработените. 

10.2. Прозорците и светларниците треба да бидат 
направени во зависност од опремата која се користи и 
да бидат достапни за чистење без ризик за вработените 
кои ја вршат таа работа, или за оние кои работат во или 
околу зградата. 

 
11.   Врати и порти 
11.1. Положбата, бројот и димензиите на вратите и 

портите и материјалите употребени во нивната кон-
струкција, се одредуваат според природата и употреба-
та на просториите или просторите. 

11.2. Проѕирните врати треба да бидат соодветно 
обележани на видливо ниво. 

11.3. Вратите кои се нишаат и портите треба  да би-
дат проѕирни или да имаат отвори за поглед. 

11.4. Ако проѕирните или  делумно прозирните  по-
вршини на вратите и портите не се направени од 
безбеден материјал и ако постои опасност да вработе-
ните бидат повредени ако некоја врата или порта се 
скрши, површината треба да се заштити од кршење. 

11.5. Телескопските врати треба  да бидат фиксира-
ни со безбедни средства за нивна превентива  од иск-
лизнување или паѓање. 

11.6. Вратите и портите кои се отвараат нагоре тре-
ба да бидат прицврстени со механизам кој нив ќе ги 
обезбеди  од паѓање наназад. 

11.7. Вратите долж патеките за бегање, треба да  
бидат соодветно обележени. 

Треба да биде можно нивно отварање одвнатре во  
секое време без посебна помош. 

Треба да биде можно  вратите  да се отвараат кога  
работните места се заземени. 

11.8. Потребно е да се обезбедат врати за пешаци во 
близината на портите наменети за сообраќај на возила, 
освен ако тоа е безбедно за пешаците при прелаз на 
канал; ваквите врати треба  да бидат јасно обележени и 
постојано расчистени. 

11.9. Механичките врати и порти, треба  да функци-
онираат така што да  нема ризик од несреќи за вработе-
ните. 
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Тие треба да бидат прицврстени со лесни препоз-
натливи средства за брзо затварање и воколку тие не се 
отвараат автоматски во случај  на електрична грешка, 
треба  да биде можно  да се отвараат и рачно. 

 
12. Сообраќајни патеки  - опасни простори 
12.1 Сообраќајните патеки , вклучувајќи степеници, 

фиксирани скалила, простори за утовар и рампи, треба  
да бидат сместени и димензионирани да осигурат 
лесен, безбеден и соодветен пристап за пешаци или во-
зила така што нема да ги загрозуваат вработените кои 
работат во близината на овие сообраќајни патеки. 

12.2. Патеките наменети за движење на пешаци 
и/или сообраќај на стока треба да бидат димензионира-
ни во согласност со бројот на потенцијалните корисни-
ци и видот на установата. 

  Ако се користени транспортни средства на овие 
патеки, треба да биде обезбеден доволен простор за пе-
шаците. 

12.3. Доволен  простор  треба да биде обезбеден ме-
ѓу сообраќајните патеки за возила  и вратите, портите, 
патеките за пешаци, ходниците и степениците. 

12.4. Онаму каде употребата и опремата во просто-
риите бара заштита на вработените, патеките за движе-
ње треба  да бидат јасно обележени. 

12.5. Воколку работното место содржи опасни про-
стори во кои, поради природата на работата постои ри-
зик за вработен или предмети кои  паѓаат, тие места  
треба да бидат опремени, колку што може, со средства 
за превентива за да не влезат неовластени вработени  
во овие простори. 

  Потребно е да се преземат соодветни мерки за за-
штита на вработените кои се овластени да влегуваат во  
опасните простори . 

Опасните простори треба да бидат јасно обележани. 
 
13. Посебни мерки за ескалатори и травелатори 
Ескалаторите и травелаторите треба да функциони-

раат безбедно. 
Тие треба да бидат опремени со секакви потребни 

безбедносни  средства. 
Тие треба  да бидат снабдени со лесно препознатли-

ви и достапни средства  за брзо исклучување. 
 
14.  Места за товарање  и рампи 
14.1 Просторите за товарање и рампите, треба да 

бидат соодветни на димензиите на товарот кој треба да 
биде транспортиран. 

14.2. Просторите за товарање треба да имаат нај-
малку еден излез. 

Онаму каде технички  е изводливо, долгите просто-
ри треба да имаат најмалку по еден  излез на секој крај. 

14.3. Платформите за товарање, треба колку што е  
можно, да бидат доволно безбедни за да ги заштитат 
вработените од паѓање. 

 
15. Димензии на собите и воздушниот  простор 

во собите -  слободно  движење во работнoтo место 
15.1.  Работните простории треба  да имаат доволно 

површина, висина и воздушен простор кои ќе овозмо-
жат на вработените да ја извршуваат нивната работа 
без ризик по нивната безбедност, здравје и добросо-
стојба. 

15.2. Димензиите на слободниот незаземен простор 
во работнoто место, треба  да бидат пресметани така  
да овозможат на вработените доволно  простор и сло-
бода на движење за извршување на нивната работа. 

  Ако ова не е можно поради посебноста  на работ-
ното место, вработениот треба  да има доволно простор 
за движење во близина на  неговoтo работнo место. 

16.  Простории за одмор 
16.1  Онаму каде тоа го бара безбедноста или здрав-

јето на вработените а особено поради видот на актив-

носта извршена надвор, или присуствуваат поголем   
број вработени, вработените треба  да бидат обезбеде-
ни со лесно достапна просторија за одмор. 

Оваа одредба не се применува ако  вработените  ра-
ботат  во канцеларии или слични работни простории 
кои овозможуваат еквивалентна релаксација во текот 
на паузите. 

16.2.  Просториите за одмор треба  да бидат довол-
но големи и опремени со соодветен број маси и столо-
ви со наслони соодветно на  бројот на вработените. 

16.3. Во собите за одмор треба  да бидат воведени 
соодветни мерки за заштита на непушачите против  не-
пријатноста предизвикана  од  тутунскиот чад. 

16.4. Воколку работните часови  редовно и често се 
прекинуваат и не постојат простории за одмор, и секо-
гаш кога тоа е барано за безбедноста и здравјето на 
вработените. треба  да бидат обезбедени други просто-
рии во кои вработените можат да престојуваат во текот 
на паузите.  

Соодветни мерки треба да бидат  преземени за за-
штита на непушачите против непријатноста предизви-
кана од  тутунскиот чад. 

 
17.  Жени трудници  и мајки доилки 
На жените трудници и мајките доилки треба да им 

биде обезбедено да легнат и да се одмараат во соодвет-
ни услови. 

 
18.  Санитарна  опрема 
18.1.  Соблекувални и шкафови 
18.1.1 За вработените треба да бидат обезбедени со-

одветни соблекувални ако тие носат специјална работ-
на облека и онаму каде од здравствени и интимни при-
чини тие не можат да очекуваат да се пресоблекуваат 
во друга просторија. 

Соблекувалните треба да бидат лесно достапни, и 
да бидат со доволен капацитет и обезбедени со клупи 
или столици. 

18.1.2. Соблекувалните треба да бидат доволно голе-
ми и да имаат достапни средства за да секој вработен ги 
заклучи своите алишта во текот на работните часови. 

Ако условите тоа го бараат (на пр. опасни супстан-
ци, влажност, валканост), шкафовите за работната об-
лека на вработените, треба  да бидат одделни од оние 
за обичната облека. 

18.1.3. Треба да има  посебни соблекувални или да 
се превземат мерки за одвоено користење  на соблеку-
валните  за мажи и жени. 

18.1.4. Ако не се бара соблекувалните да бидат спо-
ред одредбата на точката 18.1.1 од овој прилог, секој 
вработен треба  да биде обезбеден со место за чување 
на  своите алишта. 

18.2.  Тушеви и мијалници 
18.2.1. Соодветни и погодни тушеви треба  да бидат 

обезбедени за вработените воколку тоа го бара приро-
дата на работата или од здравствени причини. 

Треба да се обезбедат мерки за посебни простории 
со тушеви или посебно користење на просториите со 
мијалници од маж и жена. 

18.2.2. Просториите со тушеви треба да бидат до-
волно  големи  за да му овозможат на секој вработен да 
се измие без пречки во услови на соодветен  стандард 
на хигиена. 

Тушевите треба  да бидат опремени со топла и сту-
дена  проточна   вода. 

18.2.3. Онаму каде не се бараат услови за тушеви  
според одредбата на точката 18.2.1.од овој прилог, тре-
ба да бидат обезбедени соодветни мијалници со про-
точна вода (ако треба  и топла вода) во близината на 
работното место  и соблекувалните. 

Таквите мијалници треба да бидат одделени, или  
користењето да биде одделно од маж и жена кога тоа 
се бара од интимни причини. 
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18.2.4. Кога таваните од собите на тушевите или 
мијалниците се посебно одвоени од соблекувалните, 
помеѓу нив треба да биде  олеснето комуницирањето. 

18.3.  Тоалети и мијалници 
Потребно е да бидат обезбедени посебни санитарни 

уреди во близина на работните места, просториите за 
одмор, соблекувалните и просториите со тушеви или  
мијалници, со соодветен број на тоалети и мијалници. 

Треба да бидат направени мерки за одвоени мијал-
ници или употребата на мијалниците да биде одвоена 
за мажи и жени. 

 
19. Простории за прва помош 
19.1. Една или повеќе простории за прва помош, тре-

ба  да бидат обезбедени таму каде што тоа го налага 
големината на просториите, видот на активноста што се 
обавува  и зачестеноста  на несреќите при работа. 

19.2. Просториите за прва помош треба  да бидат  
обезбедени со основни инсталации за прва помош и 
опрема и да бидат лесно достапни за  носилки. 

Тие треба  да бидат обележани согласно со Правил-
никот за безбедносни знаци при работа („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 127/07). 

19.3. Како додаток, опремата за прва помош, треба  
да биде достапна до сите места кога тоа го бараат  ус-
ловите за работа. 

Оваа опрема  треба да биде соодветно обележана и 
лесно достапна. 

 
20.  Вработени инвалидни лица  
Работните места треба да бидат организирани така 

да  се води  сметка и за инвалидните лица. 
Оваа одредба се применува за вратите, ходниците, 

скалите, тушевите, мијалниците, тоалетите и работните 
места кои се користат од инвалидните лица. 

 
21. Надворешни работни места (посебни одред-

би) 
21.1. Надворешните работни места, сообраќајните 

патеки и другите простори или инсталации кои се ко-
ристени или на кои работат  вработени во текот на нив-
ната работа, треба да бидат организирани така  да е  
овозможуен  безбедна проток  на пешаци и возила. 

Одредбите од точките 12, 13 и 14 од овој прилог 
исто така се однесуваат на главните сообраќајни пате-
ки за движење према положбата на  објектите  (сообра-
ќајни патеки кои водат до фиксни работни места), за 
сообраќајните патеки кои се користени за редовно одр-
жување и за надзор на инсталациите во објектите  и ме-
стата за товарање. 

Одредбите на точката 12 се применуваат  и за над-
ворешните работни места. 

21.2. Надворешните работни места треба  да бидат 
соодветно осветлени со вештачко осветлување ако 
дневното светло не е соодветно. 

21.3. Кога вработените  се вработени  на  надвореш-
ни работни места, таквите работни места по можност 
треба да бидат уредени  така што вработените да: 

а) се заштитени од неповолни временски услови и 
ако е потребно од предмети  кои  паѓаат; 

б) не се изложени на штетни нивоа од бучава или 
на штетни надворешни влијанија како гасови, пареа 
или прав;  

в) им биде овозможено брзо  напуштање на нивните 
работни места, во случај на опасност или да им биде 
достапна брза помош, и 

г) не се лизнат или паднат. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3213. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 20 ноември 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Дета-

лен урбанистички план за дел од МЗ „Благој Стефков-
ски Гојчо" и дел од МЗ „3-та МУБ" урбан блок 44 и 48, 
донесена од Советот на општина Куманово под.бр.07-
72/4 од 30 јануари 2004 година („Службен гласник на 
општина Куманово“ бр.2/2004).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".  

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Лидија Георгиева од 
Скопје, со Решение У.бр. 1/2008 од 17 септември 2008 
година, поведе постапка за оценување на законитоста 
на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со одредбите од Законот за просторното и урбанистич-
ко планирање.  

4. Судот на седницата утврди дека, Советот на оп-
штина Куманово на седницата одржана на 30 јануари 
2004 година донел Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план за дел од МЗ „Благој Стефковски 
Гојчо" и дел од МЗ „3-та МУБ" урбан блок 44 и 48.  

Во членот 1 од Одлуката е определено дека се доне-
сува Детален урбанистички план за наведените делови 
од месните заедници со површина од 9,83 ха.  

Во членот 2 од Одлуката е определено дека соста-
вен дел на Планот се: извештајот од спроведената анке-
та и известувањето за постапување по извештајот, тек-
стуалниот дел со билансни показатели и основни пара-
метри за уредување на просторот и синтезен графички 
приказ на планските решенија со технички број 54/02.  

Во членот 3 од Одлуката е определен начинот на 
кој се заверува и местата каде што се чува урбанистич-
ката документација.  

Во членот 4 е определено дека Одлуката влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службе-
ниот гласник на град Куманово".  

Одлуката е заведена под број 07-72/4 од 30 јануари 
2004 година и е објавена во "Службен гласник на град 
Куманово" бр.2/2004 година.  

Судот, исто така, врз основа на делумно доставена-
та документација од страна на општината Куманово, 
утврди дека главниот архитект на општина Куманово 
со допис бр.23-2745/2 од 20 ноември 2003 година го 
утврдил текстот на нацртот на Деталниот план, по што 
дал стручно мислење бр.23-2745/3 од 20 ноември 2003 
година дека Нацрт планот е изработен во согласност со 
Генералниот план и одредбите од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање.  

Градоначалникот на општината Куманово, со Одлу-
ка бр.08-2876/1 од 3 декември 2003 година, определил 
организирање на јавна анкета по Нацртот на Деталниот 
план во траење од 15 дена, со објавување на соопште-
ние и излагање на планот на јавно место. Во соопште-
нието стои дека се организира јавна анкета во периодот 
4 до 14 декември 2003 година, a составните делови на 
планот ќе бидат истакнати во општинските витрини на 
градскиот плоштад. Соопштението е објавено во „Ку-
мановски весник" на 4 декември 2003 година.  
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Комисијата задолжена за разгледување на пригово-
ри составила Извештај бр.23-3092/1 од 17 декември 
2003 година за спроведената јавна анкета од кој произ-
легува дека постојат приговори што се во целост или 
делумно прифатени и приговори што не се прифатени. 
Од страна на подносителката на иницијативата не е 
подносен приговор.  

Советот на општина Куманово ги достави и син-
тензниот графички приказ и билансниот показател на 
Планот.  

5. Согласно член 2 став 1 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/ 2001 
и 45/2002), кој бил во примена кога е донесен планот, 
просторното и урбанистичкото планирање е континуи-
ран процес кој се обезбедува со изработување, донесу-
вање и спроведување на просторни и урбанистички 
планови кои меѓусебно се усогласуваат.  

Според член 7 од Законот, во зависност од просто-
рот што е предмет на планирање се донесува, покрај 
другите и генерален и детален урбанистички план.  

Според член 10 став 1 од Законот, генералните ур-
банистички планови се донесуваат за подрачја на насе-
лено место, стопански комплекс и за други подрачја 
предвидени за градба.  

Според став 2 од истиот член од Законот, генерал-
ниот урбанистички план содржи синтезен графички 
приказ на планските решенија во границите на урбано-
то подрачје со билансни показатели за урбаните едини-
ци и блокови и за инфраструктурата. Синтезниот гра-
фички приказ содржи; граница за урбано подрачје, на-
мена на земјиштето на урбаните бло кови, решенија на 
генералните водови и објекти на сообраќајна и друга 
инфраструктура. Билансните показатели содржат: по-
датоци за површините и намените, показатели за ин-
фраструктурата и параметри за уредување на просто-
рот на урбаните блокови, согласно наведените стандар-
ди и нормативи. Генералниот урбанистички план, како 
план од пониско ниво мора да биде усогласен со Про-
сторниот план.  

Според член 11 став 1 од Законот, деталниот урба-
нистички план се донесува за одделни делови од насе-
лените места и други подрачја за кои е донесен генера-
лен урбанистички план.  

Според став 2 од истиот член од Законот, опфатот 
на урбаниот блок за кој се изработува детален урбани-
стички план може да изнесува максимум 30 хектари, a 
минималниот опфат зависи од големината на урбаниот 
модул определен со сообраќајници, водотеци и слично, 
со максимално почитување на постојната состојба, до-
колку е во согласност со генералниот урбанистички 
план.  

Според член 11 став 3 од Законот, деталниот урба-
нистички план содржи синтезен графички приказ на 
планските решенија во границата на урбаното подрачје 
со билансни показатели за урбаните модули и инфра-
структурата. Синтезниот графички приказ содржи: гра-
ница за урбаното подрачје, намена на земјиштето на 
урбаните модули со градежни парцели, површина за 
изградба на објекти определени со градежни линии и 
максимална висина, сообраќајна мрежа со нивелманско 
решение, решенија на секундарни водови и објекти на 
инфраструктурата. Билансните показатели содржат: 
податоци за површините, показатели за инфраструкту-
рата и параметри за уредување на просторот на урба-
ните модули, согласно со соодветните стандарди и нор-
мативи. Деталниот урбанистички план, како план од 
пониско ниво мора да биде усогласен со генералниот 
урбанистички план.  

Според член 11 став 4 од Законот, документацијата 
на деталниот урбанистички план за постојната состојба 
и проекциите претставуваат документациона основа на 
планот, која заедно со нацрт планот се доставува на 
стручна ревизија според член 19 на овој закон.  

Според член 17 став 1 од Законот, плановите од 
член 7 од овој закон се изработуваат како нацрт и пред-
лог на план, a според став 3 од истиот член по нацртот 
на деталниот урбанистички план се спроведува јавна 
анкета. Одлука за јавна анкета по нацрт деталниот ур-
банистички план во општината донесува градоначал-
никот на општината, по утврдување на нацртот на пла-
нот од страна на општинската администрација (член 17 
став 7).  

Според член 18 од Законот, јавната анкета по детал-
ниот урбанистички план ја организира општината и се 
спроведува со излагање на планот на јавно место нај-
малку 10 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и 
правни лица од конкретното подрачје опфатено со пла-
нот, доставуваат писмени забелешки на анкетни листо-
ви до организаторот на анкетата. За времето и местото 
каде ќе биде изложен планот задолжително се објавува 
соопштение во јавните гласила. Извештај за јавната ан-
кета за деталните урбанистички планови со образложе-
ние за неприфатените забелешки изработува општина-
та (став 4).  

Според член 19 од Законот, на нацртот на планови-
те од член 7 од овој закон, пред организирањето на ст-
ручната расправа односно јавата анкета, се врши струч-
на ревизија. Стручната ревизија на урбанистичките 
планови според програмата од членот 13 на овој закон 
ја врши стручна научна институција или комисија што 
ја определува односно формира министерот надлежен 
за работите за уредување на просторот.  

Согласно член 20 од овој закон, измените и допол-
нувањата на плановите се вршат по иста постапка про-
пишана за нивното донесување, доколку со овој закон 
не е поинаку уредено.  

Согласно член 22 став 4 од Законот, Градот Скопје 
донесува генерален урбанистички план на Град Скопје, 
додека согласно став 5 од истиот член од Законот, оп-
штината од подрачјето на Град Скопје донесува дета-
лен урбанистички план и урбанистичка документација 
за населено место за подрачјето на општината.  

Според член 22 став 6 од овој Закон, урбанистички-
те планови се донесуваат по издавањето согласност на 
предлогот на планот од Министерството надлежно за 
работите на уредување на просторот. Според член 23 
став 1 од Законот, со согласноста од став 6 на член 22 
од овој закон, се потврдува дека планот е изработен 
согласно со одредбите од овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон.  

Оценувајќи ја оспорената одлука по однос на нејзи-
ната согласност со одредбите од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање, a врз основа на делумно 
приложената документација Судот утврди дека доно-
сителот на оспорената одлука не достави докази за 
следните околности:  

- по чија иницијатива се пристапило кон донесува-
ње на Деталниот план, 

- дали е донесен формален акт за Нацрт-планот,  
- дали Нацрт-планот е доставен на стручна ревизија 

и ако е доставен дали е даден одговор на ревизијата и  
- дали од Министерството за транспорт и врски е 

добиена потребната согласност на Планот.  
Наведените фази на постапката прецизно се уреде-

ни во член 17 став 1, член 19 и член 22 став 6 од Зако-
нот за просторното и урбанистичко планирање. Имено, 
целокупната документација што претходи на донесу-
вањето на оспорената одлука беше барана со допис до 
Советот на општината Куманово од 10 јануари 2008 и 
ургенции од 19 февруари и 14 април 2008 година, по-
тоа со ургенција до Градоначалникот на општината Ку-
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маново од 4 јуни 2008, со ургенција од 19 март 2008 до 
Министерството за локална самоуправа и со ургенција 
од 4 јуни 2008 година до Министерството за транспорт 
и врски. Ова од причини што секоја од спроведените 
фази во постапката на донесување на детален урбани-
стички план резултира со донесување на соодветна до-
кументација со форма и содржина утврдена со наведе-
ните одредби од Законот.  

Тргнувајќи од фактот што во конкретниот случај Со-
ветот на општината Куманово, покрај сите направени 
напори, не докажа дека ја испочитувал и спровел по-
стапката согласно член 17 став 1, член 19 и член 22 став 
6 од Законот за просторното и урбанистичко планирање, 
поради што Судот оцени дека оспорената одлука не е во 
согласност со наведените законски одредби.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

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

 
    У.бр.1/2008                       Претседател  

20 ноември 2008 година  на Уставниот суд на Република 
      Скопје                        Македонија, 
                                       д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

_______________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3214. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 
129/2006), член 68 став 1 точка 2 од Законот за банките 
(„Службен весник на РМ“ бр. 67/2007) и точка 23 од 
Одлуката за управување со валутниот ризик („Службен 
весник на РМ“ бр. 17/2008), гувернерот на Народната 
банка на Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ СО ВАЛУТНИОТ РИЗИК 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на приме-

на на Одлуката за управување со валутниот ризик (во 
понатамошниот текст: Одлуката). 

2. За единствена примена на Одлуката, банката е 
должна да ги пополнува и да ги доставува до Народна-
та банка на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Народната банка) следниве извештаи: 

- Извештај за изложеноста на валутен ризик по по-
зиции - образец ОДП - п; и 

- Збирен извештај за изложеноста на валутен ризик 
- образец ОДП - з.  

Обрасците од став 1 од оваа точка се составен дел 
на ова упатство. 

 
II. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТА НА ВАЛУТЕН 

РИЗИК ПО ПОЗИЦИИ 
 
3. Извештајот за изложеност на валутен ризик по 

позиции (образец ОДП - п) претставува збирен преглед 
на валутната структура на сите сметки од билансот на 
состојба на банката коишто се номинирани во странски 
валути и во денари со девизна клаузула, коишто во сог-
ласност со сметководствените правила се курсираат на 
редовна основа.  

Образецот ОДП - п се пополнува со примена на 
правилата од точките 4, 5, 6, 7 и 8 од ова Упатство. 

При пополнувањето на овој образец, банките се 
должни да ги прикажуваат билансните позиции класи-
фицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ на 
нето-основа, односно намалени за износот на изврше-
ната исправка на вредноста. Билансните позиции кла-
сифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“ се при-
кажуваат на бруто-основа, односно не се намалуваат за 
износот на извршената исправка на вредноста. 

4. Во колоната бр. 3 - „сметки“, се внесуваат соод-
ветните сметки на кои во сметководството на банката 
се евидентирааат одделните позиции од колоната бр. 2.  

5. Во колоните од бр. 4 до бр. 8 - „валута“, коишто 
се однесуваат на валутите што се јавуваат во билансот 
на состојба на банката, се внесуваат износите на секоја 
одделна билансна или вонбилансна позиција за секоја 
поединечна валута, изразени во денари со примена на 
средниот курс на Народната банка.  

Во колоната бр. 9 - „останати валути“, се внесува 
збирниот износ на сите останати валути коишто се ја-
вуваат во билансот на состојба на банката. Вкупниот 
износ на останатите валути (ред бр. 17 и ред бр. 36 од 
оваа колона) не смее да изнесува повеќе од 10% од 
вкупната билансна и вонбилансна актива во странска 
валута и во денари со девизна клаузула (ред бр. 17 од 
колоната бр. 10), односно од вкупната билансна и вон-
билансна пасива во странска валута и во денари со де-
визна клаузула (ред бр. 36 од колоната бр. 10).  

6. Во колоната бр. 10 - „вкупно“, се внесува збирот 
на износите од колоните од бр. 4 до бр. 9, како збир на 
секоја одделна позиција во сите валути.  

 
Актива 
 
7. Позициите од активата се пополнуваат како што 

следува: 
1) Парични средства, парични еквиваленти, злато и 

благородни метали 
На оваа позиција се искажуваат паричните средст-

ва, паричните еквиваленти, тековните сметки во стран-
ска валута и злато и благородни метали, коишто се еви-
дентираат на соодветниот дел од сметките: 1012, 105, 
1061, 1071, 1090, 1094, 1312, 300, 301, 307, 308, 31, ка-
ко и на други сооодветни сметки. 

2) Финансиски средства чувани за тргување 
На оваа позиција се искажуваат инструментите на 

пазарот на пари, другите должнички инструменти и 
сопственичките инструменти во странска валута и во 
денари со девизна клаузула коишто се чуваат за тргува-
ње, прикажани одделно во странска валута (сметката 
36) и во денари со девизна клаузула (сметката 46). 

3) Деривати за тргување 
Оваа позиција ги опфаќа дериватите за тргување во 

странска валута и во денари со девизна клаузула еви-
дентирани на сметките 350 и 453. 

4) Вградени деривати и деривати чувани за управу-
вање со ризик 

Оваа позиција во сметководството на банката се 
евидентира на сметките 351, 352, 454 и 455. 

5) Финансиски средства по објективна вредност 
преку билансот на успех, определени како такви при 
почетното признавање. 

На оваа позиција се искажуваат инструментите на 
пазарот на пари, другите должнички инструменти, соп-
ственичките инструменти и кредитите во странска ва-
лута и во денари со девизна клаузула по објективна 
вредност преку билансот на успех, коишто се опреде-
лени како такви при почетното признавање. Во оваа 
позиција посебно се прикажуваат финансиските средс-
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тва по објективна вредност преку билансот на успех, 
определени како такви при почетното признавање во 
странска валута (сметка 39) и во денари со девизна кла-
узула (сметка 49).  

6) Финансиски средства коишто се чуваат до доста-
сување 

Инструментите на пазарот на пари и другите долж-
нички инструменти во странска валута коишто се чува-
ат до достасување се евидентираат на сметката 38, а во 
денари со девизна клаузула на сметката 48 (инструмен-
тите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ 
и „Д“ се прикажуваат на нето-основа). 

7) Финансиски средства расположливи за продажба 
На оваа позиција се искажуваат инструментите на 

пазарот на пари, другите должнички инструменти, 
сопственичките хартии од вредност и други инстру-
менти во странска валута (сметка 37) и во денари со де-
визна клаузула (сметка 47) коишто се расположливи за 
продажба (инструментите класифицирани во категори-
ите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ се прикажуваат на нето-ос-
нова).  

8) Кредити и побарувања во странска валута 
На оваа позиција одделно се прикажуваат депози-

тите во други банки (сметките 33 и 54), финансискиот 
лизинг (сметката 59, освен сметката 599), кредитите 
(сметката 51)  и другите побарувања (побарувањата за 
плаќања извршени по дадени авали на хартии од вред-
ност и гаранции и побарувањата по откупени побару-
вања - факторинг и форфетирање) во странска валута 
евидентирани на сметките 561, 569 (на соодветниот 
дел) и 57 (на соодветниот дел).  

Како посебна ставка се прикажува износот на извр-
шената исправка на вредноста којашто се однесува на 
кредитите и побарувањата наведени во оваа позиција, 
но само за оние кредити и побарувања што се класифи-
цирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“. 

9) Кредити и побарувања во денари со девизна кла-
узула  

Оваа позиција ги вклучува депозитите во други 
банки, финансискиот лизинг, кредитите и другите по-
барувања во денари со девизна клаузула, евидентирани 
на сметките 133, 135, 139, 52, 55, 562, 569 (на соодвет-
ниот дел), 57 (на соодветниот дел) и 599. 

Како посебна ставка се прикажува износот на извр-
шена исправка на вредноста којашто се однесува на 
кредитите и побарувањата наведени во оваа позиција, 
но само за оние кредити и побарувања што се класифи-
цирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“. 

10) Побарувања врз основа на камати во странска 
валута 

На оваа позиција се прикажува износот на каматата 
врз основа на меѓубанкарските трансакции, депозити-
те, финансискиот лизинг, кредитите, другите побарува-
ња и хартиите од вредност во странска валута (на соод-
ветниот дел на сметката 15). 

Како посебни ставки се прикажуваат: вкупниот из-
нос на пресметаната камата во странска валута и изно-
сот на извршената исправка на вредноста којашто се 
однесува на каматата во странска валута на кредити и 
побарувања што се класифицирани во категориите на 
ризик „В“, „Г“ и „Д“. 

11) Побарувања врз основа на камати во денари со 
девизна клаузула 

На оваа позиција се прикажува износот на каматата 
врз основа на меѓубанкарските трансакции, депозити-
те, финансискиот лизинг, кредитите, другите побарува-
ња и хартиите од вредност во денари со девизна клау-
зула (на соодветниот дел на сметката 15). 

Како посебна ставка се прикажуваат: вкупниот из-
нос на пресметана камата во денари со девизна клаузу-
ла и износот на извршената исправка на вредноста ко-
јашто се однесува на каматата во денари со девизна 
клаузула на кредити и побарувањата што се класифи-
цирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“. 

12) Побарувања врз основа на провизии и надоме-
сти 

Оваа позиција ги вклучува побарувањата врз осно-
ва на провизии и надомести во странска валута и во де-
нари со девизна клаузула евидентирани на соодветниот 
дел на сметката 16. 

Како посебна ставка се прикажуваат: вкупниот из-
нос на пресметани провизии и надомести во странска 
валута и во денари со девизна клаузула и износот на 
извршената исправка на вредноста којашто се однесува 
на провизиите и надоместите во странска валута и во 
денари со девизна клаузула што се класифицирани во 
категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“. 

13) Вложувања  
Оваа позиција ги опфаќа вложувањата во придру-

жени друштва, вложувањата во подружници и заеднич-
ките вложувања во странска валута и во денари со де-
визна клаузула евидентирани на соодветниот дел на 
сметките 07, 08 и 09. 

14) Останата неспомната билансна актива 
Во оваа позиција се вклучуваат сметките за побару-

вањата од купувачите, авансите и другите побарувања 
во странска валута (сметките 121, 125, 127 и 129), сме-
тките за одложени приходи, однапред платени трошо-
ци и привремените сметки (соодветниот дел од сметки-
те 192, 193 и 194), како и сите останати сметки од акти-
вата на банката коишто не можат да се распоредат во 
претходните активни позиции од образецот ОДП - п, 
прикажани на нето-основа (намалени за износот на из-
вршената исправка на вредноста).  

15) Вкупна билансна актива 
Се прикажува збирот на сите билансни активни по-

зиции во странска валута и во денари со девизна клау-
зула, по одделна валута и вкупно (збир на редовите од 
бр. 1 до бр. 14). 

16) Вонбилансна актива 
На оваа позиција се искажува соодветниот дел од 

сметките 990 и 991 во странска валута и во денари со де-
визна клаузула, за кои банката со сигурност очекува де-
ка ќе оствари прилив/наплата (соодветниот дел од пози-
циите од точката 5 став 1 алинеи 2 и 4 од Одлуката). 

17) Билансна и вонбилансна актива во странска ва-
лута и во денари со девизна клаузула  

На оваа позиција се искажува вкупната билансна и 
вонбилансна актива во странска валута и во денари со 
девизна клаузула којашто се добива како збир на сите 
износи од редовите бр. 15 и 16 за секоја одделна валута 
(колони бр. 4, 5, 6, 7, 8 и 9) и за сите валути заедно (ко-
лона бр. 10). 

18) Учество на билансната и вонбилансната актива 
во странска валута и во денари со девизна клаузула во 
одделна валута, во вкупната билансна и вонбилансна 
актива во странска валута и во денари со девизна клау-
зула  

Оваа позиција се добива како однос помеѓу износи-
те за секоја одделна валута од редот бр. 17 колони бр. 
4, 5, 6, 7, 8 и 9, и износот од редот бр. 17 колона бр. 10 
и го изразува процентуалното учество на активата во 
странска валута и во денари со девизна клаузула во се-
која одделна валута во вкупната актива во странска ва-
лута и во денари со девизна клаузула. 
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Пасива 
 
8. Позициите од пасивата се пополнуваат како што 

следува: 
19) Тековни сметки  
Оваа позиција ги вклучува тековните сметки во 

странска валута евидентирани на сметките 700, 702, 
705, 707, 708, 709 и 71. 

20) Финансиски обврски по објективна вредност 
преку билансот на успех 

На оваа позиција одделно се искажуваат финанси-
ските обврски по објективна вредност преку билансот 
на успех во странска валута и во денари со девизна 
клаузула, коишто се евидентираат на сметката 79 и на 
сите останати сметки на кои се евидентирани овие об-
врски на банката. 

21) Деривати за тргување 
Оваа позиција ги опфаќа дериватите за тргување во 

странска валута и во денари со девизна клаузула еви-
дентирани на сметката 750 и 853. 

22) Вградени деривати и деривати чувани за упра-
вување со ризик 

Оваа позиција ги опфаќа дериватите за тргување во 
странска валута и во денари со девизна клаузула еви-
дентирани на сметките 751, 752, 854 и 855. 

23) Депозити во странска валута 
Оваа позиција ги вклучува депозитите по видување 

и орочените депозити во странска валута евидентирани 
на соодветниот дел од сметката 72, при што одделно се 
прикажуваат депозитите на финансиските институции, 
нефинансиските институции, физичките лица, нерези-
дентите и останати клиенти. Во позицијата „физички 
лица“ се вклучува само оној дел од сметките за депози-
ти од домаќинствата на кој се евидентирани депозити-
те од физичките лица, односно не се вклучуваат депо-
зитите од самостојните вршители на дејност со личен 
труд (тие се дел од депозитите од останати клиенти).  

24) Депозити во денари со девизна клаузула 
Оваа позиција ги вклучува депозитите по видување 

и орочените депозити во денари со девизна клаузула 
евидентирани на сметката 86, при што одделно се при-
кажуваат депозитите на финансиските институции, не-
финансиските институции, физичките лица, нерезиден-
тите и останати клиенти. Во позицијата „физички ли-
ца“ се вклучува само оној дел од сметките за депозити 
од домаќинствата на кој се евидентирани депозитите 
од физичките лица, односно не се вклучуваат депози-
тите од самостојните вршители на дејност со личен 
труд (тие се дел од депозитите од останати клиенти).  

25) Обврски по кредити 
На оваа позиција одделно се прикажуваат обврски-

те по кредити во странска валута (сметка 74) и обвр-
ските по кредити во денари со девизна клаузула (сме-
тка 87). 

26) Издадени должнички хартии од вредност 
На оваа позиција се искажуваат обврските по издаде-

ни хартии од вредност во странска валута и во денари со 
девизна клаузула евидентирани на сметките 73 и 831. 

27) Обврски по камати во странска валута  
На оваа позиција се прикажува износот на каматата 

врз основа на обврски по кредити, депозити, хибридни 
и субординирани инструменти и други инструменти во 
странска валута, евидентирани на соодветниот дел на 
сметката 25. 

28) Обврски по камати во денари со девизна клау-
зула  

На оваа позиција се прикажува износот на каматата 
врз основа на обврски по кредити, депозити, хибридни 
и субординирани инструменти и други инструменти во 
денари со девизна клаузула, евидентирани на соодвет-
ниот дел на сметката 25. 

29) Обврски по провизии и надомести 
Оваа позиција ги вклучува обврските врз основа на 

провизии и надомести во странска валута и во денари 
со девизна клаузула евидентирани на соодветниот дел 
на сметката 26. 

30) Финансиски лизинг  
Во сметководството на банката обврските по фи-

нансискиот лизинг се евидентираат на сметката 78 и на 
сите останати сметки на кои се евидентира финанси-
скиот лизинг во странска валута и во денари со девизна 
клаузула. 

31) Хибридни и субординирани инструменти во 
странска валута 

Оваа позиција ги опфаќа хибридните и субордини-
раните инструменти коишто се евидентираат на сме-
тките 9101 и 9111. 

32) Хибридни и субординирани инструменти во де-
нари со девизна клаузула 

Хибридните инструменти и субординираните ин-
струменти во денари со девизна клаузула во сметко-
водството на банката се евидентираат на сметките 9102 
и 9112. 

33) Останата неспомната билансна пасива 
Во оваа позиција се вклучуваат обврските кон доба-

вувачите, пресметаните расходи, краткорочните обвр-
ски, разграничените приходи и привремените сметки, 
како и преземените обврски во странска валута (на со-
одветниот дел на сметките 22, 23, 29 и 77), како и оста-
натите сметки од пасивата на банката коишто не можат 
да се распоредат во претходните пасивни позиции од 
образецот ОДП - п.  

34) Вкупна билансна пасива 
Во оваа позиција се внесува збирот на сите биланс-

ни пасивни позиции во странска валута и во денари со 
девизна клаузула, по одделни валути и збирно (збир на 
редовите од бр. 19 до бр. 33). 

35) Вонбилансна пасива 
На оваа позиција се искажува соодветниот дел од 

сметката 998 во странска валута и во денари со девизна 
клаузула, за кој банката со сигурност очекува дека ќе 
оствари одлив/плаќање (соодветниот дел од позициите 
од точката 5 став 1 алинеи 2 и 3 од Одлуката). Овие по-
зиции се искажуваат на нето-основа (намалени за изно-
сот на издвоената посебна резерва). 

36) Билансна и вонбилансна пасива во странска валу-
та и во денари со девизна клаузула по одделна валута 

На оваа позиција се искажува вкупната билансна и 
вонбилансна пасива во странска валута и во денари со 
девизна клаузула којашто се добива како збир на сите 
износи од редовите бр. 34 и 35, за секоја одделна валу-
та (колони бр. 4, 5, 6, 7, 8 и 9) и за сите валути заедно 
(колона бр. 10). 

37) Учество на билансната и вонбилансната пасива 
во странска валута и во денари со девизна клаузула во 
одделна валута во вкупната билансна и вонбилансна 
пасива во странска валута и во денари со девизна клау-
зула  
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Оваа позиција се добива како однос помеѓу износи-
те за секоја одделна валута од редот бр. 36 колони бр. 
4, 5, 6, 7, 8 и 9 и износот од редот бр. 36 колона бр. 10 и 
го изразува процентуалното учество на пасивата во 
странска валута и во денари со девизна клаузула во се-
која одделна валута во вкупната пасива во странска ва-
лута и во денари со девизна клаузула. 

 
III. ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТА  

НА ВАЛУТЕН РИЗИК 
 
9. Збирниот извештај за изложеноста на валутниот 

ризик (образец ОДП - з) се користи за утврдување и 
прикажување на агрегатната девизна позиција на бан-
ката и се пополнува со примена на следниве правила: 

9.1 Банката ги пополнува сите колони од образецот 
за секоја одделна валута во која банката има активни и 
пасивни билансни и вонбилансни позиции позиции ко-
ишто претставуваат изложеност на валутен ризик. 

Сите позиции во одделни валути се прикажуваат 
посебно во странска валута (колони бр. 1, 3 и 5) и во 
денари со девизна клаузула (колони бр. 2, 4 и 6). 

9.2 Во колоните бр. 1 и 2 се внесува вкупниот износ 
на активните билансни позиции за секоја одделна валу-
та. Збирот на овие две колони треба да е еднаков на из-
носот од соодветната колона од редот бр. 15 од образе-
цот ОДП-п. 

9.3 Во колоните бр. 3 и 4 се внесува вкупниот износ 
на пасивните билансни позиции за соодветната валута. 
Збирот на овие две колони треба да е еднаков на изно-
сот од соодветната колона од редот бр. 34 од образецот 
ОДП-п. 

9.4 Во колоните бр. 5 и 6 се внесуваат вонбилансни-
те позиции во нето-износ, утврден како разлика помеѓу 
вонбилансната актива и вонбилансната пасива за секоја 
одделна валута во која банката има вонбилансни пози-
ции коишто претставуваат изложеност на валутен ри-
зик. Доколку вонбилансната актива е поголема од вон-
билансната пасива (долга позиција), добиената разлика 
се внесува со позитивен предзнак. Доколку вонбиланс-
ната актива е помала од вонбилансната пасива (кратка 
позиција), добиената разлика се внесува со негативен 
предзнак. 

Збирот на колоните бр. 5 и 6 од овој образец треба 
да е еднаков на разликата од соодветните колони на ре-
довите бр. 16 и 35 од образецот ОДП-п. 

9.5 Во колоната бр. 7 - „ОДП“, се внесува збирот на 
износите од колоните бр. 1, 2, 5 и 6, намален за износот 
од колоните бр. 3 и 4. Отворените долги девизни пози-
ции (поголем износ на девизната актива од девизната 
пасива во одделна валута) се внесуваат со позитивен 
предзнак, додека отворените кратки девизни позиции 
(помал износ на девизната актива од девизната пасива 
во одделна валута) се внесуваат со негативен предзнак.  

9.6 Во колоната бр. 8 - „среден курс на НБРМ“, се 
внесува средниот курс на Народната банка на денот на 
изработката на Збирниот извештај за изложеност на ва-
лутен ризик. 

9.7 На реден бр. I - „агрегатна долга девизна пози-
ција“, се внесува збирот на сите отворени долги девиз-
ни позиции во одделни валути од колоната бр. 7. 

9.8 На реден бр. II - „агрегатна кратка девизна пози-
ција“, се внесува збирот на сите отворени кратки де-
визни позиции од колоната бр. 7, во апсолутна вред-
ност. 

9.9 На реден бр. III - „сопствени средства“, се вне-
сува износот на сопствените средства од крајот на пос-
ледниот квартал, освен ако во периодот од датумот на 
последниот квартал и датумот на изготвување на обра-
зецот ОДП-з не е извршена значајна промена на изно-
сот на сопствените средства (пр. нова емисија на ак-
ции, издаден хибриден или субординиран инструмент, 
остварена загуба во тековното работење и слично), ко-
јашто не е опфатена во пресметката на сопствените 
средства од последниот квартал.  

9.10 На реден бр. IV - „агрегатна девизна позиција“, 
се внесува поголемиот износ од агрегатната долга де-
визна позиција (реден бр. I) и агрегатната кратка девиз-
на позиција (реден бр. II).  

9.11 На реден бр. V - „агрегатна девизна позици-
ја/сопствени средства“, се внесува односот помеѓу 
агрегатната девизна позиција прикажана на реден бр. 
IV и износот на сопствените средства од реден бр. III. 
Овој однос не смее да биде поголем од пропишаниот 
лимит (30%). 

 
VI. РОКОВИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА 

БАНКА 
 
10. Банката е должна да ги доставува извештаите од 

точка 2 од ова Упатство на дневна основа, во рок од 
два работни дена од денот за кој се однесуваат. 

По исклучок на став 1, извештаите за 31. март, 30. 
јуни и 30. септември се доставуваат во рок од петнае-
сет работни дена по истекот на денот за кој се однесу-
ваат, додека извештаите за 31. декември се доставуваат 
во рок од пет работни дена по истекот на рокот за до-
ставување на неревидираниот годишен финансиски из-
вештај.  

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
11. Филијалите на странските банки се должни со-

одветно да ги применуваат одредбите од ова Упатство, 
имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките и 
подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон 
со кои се регулира работењето на филијалите на стран-
ски банки во Република Македонија. 

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе почне да се применува од 01.01.2009 
година. 

По исклучок на точка 10 од ова упатство, за јануари 
2009 година, банката е должна да ги достави само изве-
штаите за 10., 20. и 31. јануари, најдоцна до 03.02.2009 
година.  

Почнувајќи од 02.02.2009 година, банката е должна 
да ги изработува и да ги доставува дневните извештаи 
до Народната банка, согласно со роковите утврдени во 
точка 10 од ова упатство.   

13. Со влегувањето во сила на ова упатство, преста-
нува да важи Упатството за спроведување на Одлуката 
за утврдување и пресметување отворени девизни пози-
ции на банките бр. 34 од 08.01.2002 година и измените 
и дополнувањата на Упатството за спроведување на 
Одлуката за утврдување и пресметување отворени де-
визни позиции на банките бр. 34 од 24.10.2002 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 94/2002). 

 
        Бр. 7878                                             

5 декември 2008 година                      Гувернер,        
        Скопје                           м-р Петар Гошев, с.р. 
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3215. 
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 
61/05 и 129/06), член 26 став 3 од Законот за девизно 
работење („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08) и точка 10 од 
Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со 
странство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 53/02), гувернерот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ  
НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
I. Во Упатството за начинот на вршење на платниот 

промет со странство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 79/02, 98/02, 105/05, 5/07, 46/07 и 
64/07), се вршат следниве изменувања и дополнувања:  

1. Во глава А точката 6 се менува и гласи:  
„Банките се должни да ги евидентираат трансакци-

ите во странска валута на девизните сметки во денар-
ска противвредност, во согласност со „Методологијата 
за евидентирање на сметководствените ставки и за под-
готовка на финансиските извештаи“, како и во ориги-
налната валута.“ 

2. Во целиот текст на Упатството:  
- сметката „1570“ се менува и гласи: „1922“; 
- сметката „1579“ се менува и гласи: „12989“;  
- сметката „25490“ се менува и гласи: „2924“; 
- сметката „2576“ се менува и гласи: „2954“; 
- сметката „25710“ се менува и гласи: „2290“; 
- сметката „25730“ се менува и гласи: „2952“; 
- сметката „25737“ се менува и гласи: „2952“; 
- сметкaта „2579“ се менува и гласи: „2956“; 
- сметката „7000“ се менува и гласи: „705100“; 
- сметката „701“ се менува и гласи: „708500“; 
- сметката „704“ се менува и гласи: „708503“; 
- сметката „7060“ се менува и гласи: „708505“; 
- сметката „708“ се менува и гласи: „7080, 7081, 

7082, 708510 или 7087“; 
- сметката „710“ се менува и гласи: „7000, 7001, 

7053, 7054, 7055 или 7070“; 
- сметката „726“ се менува и гласи: „702“; 
- сметката „727“ се менува и гласи: „7071 “; 
- сметката „7380“ се менува и гласи: „7091“; 
- сметката „8204“ се менува и гласи: „8191“; 
- сметката „827“ се менува и гласи: „8071“; 
- сметката „7886“ се менува и гласи: „2878“; 
- сметката „8886“ се менува и гласи: „2868“; 
- сметката „3886“ се менува и гласи: „3086“; 
- сметката „7880“ се менува и гласи: „2818“; 
- збoровите „група 32 или 34“ се менуваат и гласат: 

„сметката 51“. 

3. Во целиот текст на Упатството описите на сме-
тките се менуваат и гласат како што се пропишани во 
прилог 1 на Одлуката за сметковниот план за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
118/07 и 139/08). 

4. Во глава Б.IV. по точката 61, се додава нова точ-
ка 61-а којашто гласи: 

„Доколку настанат услови за блокирање на девиз-
ните средства на сметките на нерезидентите, согласно 
со „Одлуката за начинот и условите за отворање и во-
дење на сметки на нерезиденти“, банката ги пренесува 
средствата од соодветната трансакциска сметка, на 
сметката 70908. Банката го обработува преносот на 
средствата со образецот 746 и шифрата на основ 625 
според видот на трансакциската сметка на нерезиден-
тот и книжи: 

- на товар на сметката  7080, 7081, 7082, 708500, 
708510 или 7087 

- во корист на сметката  70908 
По доставувањето на потребната документација за 

ажурирањето на сметката, или ако банката добие налог 
од овластеното лице за располагање со средствата на 
сметката, банката го обработува преносот на средства-
та со соодветен пропишан образец и шифра на основ 
според видот на трансакцијата и книжи: 

- на товар на сметката  70908 
- во корист на сметката  7080, 7081, 7082, 708500, 

708510, 7087, 7191, 3000, 3110 или 705100“. 
5. Во глава Г по точката 163, се додава нова точка 

163-а којашто гласи: 
„Доколку настанат услови за блокирање на денар-

ските средства на сметките на нерезидентите, согласно 
со „Одлуката за начинот и условите за отворање и во-
дење на сметки на нерезиденти“, банката ги пренесува 
средствата од сметката 808 на сметката 80908. Банката 
го обработува преносот на средствата со образецот 746 
и шифра на основ 625 и книжи: 

- на товар на сметката  808 
- во корист на сметката  80908 
По доставувањето на потребната документација за 

ажурирањето на сметката, или ако банката добие налог 
од овластеното лице за располагање со средствата на 
сметката, банката го обработува преносот на средства-
та со соодветен пропишан образец и шифра на основ 
според видот на трансакцијата и книжи: 

- на товар на сметката  80908 
- во корист на сметката  808, 1010 или 2920“. 
II. Прилогот бр. 3 - „Преглед на сметки по кои се 

доставуваат извештаи“, се менува со нов прилог бр. 3, 
којшто е составен дел на ова упатство. 

III. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2009 година. 

 
 У.бр. 06/2008  

9 декември 2008 година                       Гувернер, 
      Скопје                           м-р Петар Гошев, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

3216. 
Врз  основа на  член 14 точка а) и член 45 став 5, а 

во врска со член  44 и член 48 од Законот за електрон-
ските комуникации („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), 
Комисијата како орган на Агенцијата за електронски 
комуникации, на состанокот одржан на  5.12.2008  го-
дина,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НИВОТО  НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМА-
ЦИИТЕ  ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕ-
РЕНТНИТЕ ПОНУДИ ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА  
И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува нивото на детал-

ност на информациите содржани во референтната по-
нуда за интерконекција (во натамошниот текст: рефе-
рентна понуда) и начинот на нивното објавување од 
страна на операторот со значителна пазарна моќ на па-
зарот за јавни фиксни говорни телефонски мрежи и ус-
луги или операторот со значителна пазарна моќ на ре-
левантните пазари за јавни мобилни говорни телефон-
ски мрежи и услуги (во натамошниот текст Оператор), 
содржината на референтната понуда, обврската за до-
ставување и одобрување на референтната понуда од 
страна на Агенцијата за електронски комуникации (во 
натамошниот текст Агенција), реализација на интерко-
некција, како и начинот и постапката за склучување 
договори за интерконекција.   

 
Член 2 

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

(а) точка за интерконекција е електронска пристап-
на точка за физичко поврзување на јавни комуникаци-
ски мрежи; 

(б) услуга за започнување на повик (call origination) 
е пренос на повик од крајната точка на мрежата на 
претплатник кој повикува од една јавна комуникациска 
мрежа до точката за интерконекција поврзана на друга 
јавна комуникациска мрежа; 

(в) услуга за завршување на повик (call termination) 
е пренос на повик од точка за интерконекција до 
крајната точка на мрежата на повиканиот претплатник 
во друга јавна комуникациска мрежа, идентификуван 
според географскиот број или до уредот или опремата 
за идентификување на претплатниците на оператор на 
јавна мобилна комуникациска мрежа; 

(г) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методологи-
ја за пресметка на долгорочни трошоци; 

(д) повик  е повик во јавно достапни телефонски ус-
луги, dial-up, ISDN и факс услуги; 

(ѓ) интерконекција на национално ниво е интерко-
некција помеѓу мрежата на Операторот и мрежата на 
оператор-корисник со што се обезбедува сите корисни-
ци на операторот-корисник да комуницираат со корис-
ниците на Операторот; 

(е) интерконекција на регионално ниво е интерко-
некција помеѓу мрежата на Операторот и мрежата на 
оператор-корисник со што се обезбедува сите корисни-
ци на операторот-корисник да комуницираат со корис-
ниците на Операторот од одреден регион; 

(ж) интерконекција на локално ниво е интерконек-
ција помеѓу мрежата на Операторот и мрежата на опе-
ратор-корисник со што се обезбедува сите корисници 

на операторот-корисник да комуницираат со корисни-
ците на Операторот од одреден локален комутациски 
центар или се опслужувани од други локални комута-
циски центри кои се подредени на тој локален комута-
циски центар,според архитектурата на мрежата на Опе-
раторот; 

(з) податоци за идентитификација на повикувачка 
линија (calling line identity data - CLI) е бројот на корис-
никот кој повикува и кој се пренесува преку мрежите 
на операторите при секој повик; 

(ѕ) претставување на идентификација на повикувач-
ка линија (calling line identification presentation - CLIP) е 
услуга за претставување на податоците за идентитфи-
кација на повикувачката линија;  

(и) забрана на идентификација на повикувачка ли-
нија (calling line identification restriction - CLIR) – услу-
га за оневозможување на претставувањето на подато-
ците за идентификација на повикувачката линија;  

(ј) код за избор на оператор (carrier selection code - 
CSC) е код кој му е доделен на операторот-корисник од 
страна на АЕК и кој се користи од крајниот корисник 
на Операторот за пристап до услугите на операторот-
корисник; 

(к) точка за пристап на мрежата на Операторот, со-
одветно и точка за пристап на мрежата на операторот-
корисник е физички интерфејс (дигитален разделник – 
DDF-Digital Distribution Frame) во мрежата на Операто-
рот, соодветно и во мрежата на операторот-корисник, 
каде што може да се реализира интерконекцијата;   

(л) интерконекциски линк е физички линк меѓу точ-
ката за пристап на мрежата на Операторот и точката за 
пристап на мрежата на операторот-корисник; 

(љ) капацитет на интерконекцискиот линк  е капа-
цитетот дефиниран за интерконекцискиот линк и за со-
одветната точка за пристап каде што Операторот- ко-
рисник сака да се интерконектира, изразен како цело-
броен производ од 2 Mbit/s;  

(м) точка на интерконекција (на интерконекцискиот 
линк) е физичка точка на која мрежата на Операторот 
се поврзува со мрежата на операторот – корисникот; 

(н) простор на операторот-корисник е физички про-
стор во кој што се наоѓаат комутацискиот центар и 
главниот разделник на операторот-корисник каде што 
се реализира интерконекцијата;  

(њ) објект на Операторот е објектот во кој се наоѓа-
ат комутацискиот центар и дигиталниот разделник на 
Операторот каде што се реализира интерконекцијата;  

(о) простор на Операторот е физички простор кој-
што ги вклучува: објектот, други објекти, како и неиз-
граден недвижен имот во сопственост на Операторот;  

 (р) помошен простор на Операторот (Operator’s 
utility space) е простор во објект на операторот во кој е 
сместена опрема со која се обезбедува непречено функ-
ционирање на активната опрема на Операторот, за ра-
бота на персоналот на Операторот, како и минимални-
от простор неопходен за пристап до нив или до актив-
ната опрема; 

(с) колокатибилен простор (co-locatable space) е 
простор на Операторот во кој не се вклучува просторот 
зафатен со активната опрема и помошниот простор на 
Операторот;  

(т) простор за колокација (co-located space) е колока-
тибилен простор доделен на Корисниците за колокација; 

(ќ) расположлив простор е колокатибилен простор 
во кој не се вклучени просторот за колокација и резер-
вираниот простор (Прилог 1); 

(у) физичка колокација е колокација при која опре-
мата на оператор-корисник се сместува во просторија-
та на дигиталниот разделник на Операторот, а кога за 
тоа нема простор, Операторот определува простор за 
поставување на опремата на операторот-корисник во 
друга просторија во истиот објект во кој се наоѓа и 
просторијата на дигиталниот разделник;  



Стр. 36 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 2008 
 

(ф) оддалечена колокација е колокција надвор од 
просторот за колокација на Операторот; 

(х) виртуелна колокација е колокација кој не го по-
дразбира директниот пристап на операторот-корисник 
кон опремата сместена во просторот за колокација, а 
нејзиното функционирање се обезбедува од Операто-
рот; 

(ц) оператор-корисник (Beneficiary) е оператор на 
јавна комуникациска мрежа и/или давател на јавни ко-
муникациски услуги кој бара интерконекција. 

 
II. ПРИНЦИПИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  

ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 
 

Член 3 
Операторот при обезбедување на интерконекција ги 

применува следните принципи за: 
- недискриминација, 
- транспарентност, 
- цени базирани на трошоци, 
- водење посебно сметководство. 
 

Член 4 
(1) Операторот применува исти услови за интерко-

некција под исти околности за сите оператори- корис-
ници кои бараат или кои веќе користат интерконекција. 

(2) Операторот ги прави достапни за операторите-
корисници сите специфични елементи на мрежата, 
придружната инфраструктура и сите информации и ус-
луги потребни за обезбедување интерконекција, според 
исти услови и квалитет, како што ги нуди за своите 
сопствени претплатници или за потребите на своите 
деловни единици или партнери.  

 
Член 5 

(1) Операторот ја објавува референтна понуда на 
својата веб страна за да ја направи достапна за секоја 
заинтересирана страна.   

(2) Операторот ја објавува референтната понуда од 
став 1 на овој член во рок од 5 (пет) дена од денот на 
приемот на одобрението донесено од страна на Аген-
цијата ја применува првиот ден од наредниот месец. 

 (3) Операторот за секоја промена на одобрената ре-
ферентна понуда што ќе ја направи по сопствена иници-
јатива ја известува Агенцијата и изменетата референтна 
понуда ја доставува до Агенцијата на одобрување.  

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

 
III.  СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА 

 
Член 6 

Референтната понуда ги содржи сите елементи на 
мрежата и придружните средства потребни за обезбе-
дување на интерконекција  и со нив поврзаните услови 
и цени, а особено содржи: 

а) барање за обезбедување интерконекција; 
б) услуги што се обезбедуваат при интерконекција; 
в) пристапни точки на операторот; 
г) интерконекциски линкови; 
д) технички можности за интерконекција; 
ѓ) колокација; 
е) цени; 
ж) склучување договори; 
з) сите постапки за обесштетување. 

III.1  Барање за обезбедување интерконекција 
 

Член 7 
(1) Барањето за склучување договор заинтерконек-

ција што го поднесува операторот-корисник до Опера-
торот, меѓу другото,  содржи: 

a) назив и седиште на операторот-корисник; 
б) потврда за извршена регистрација на нотифика-

ција издадена од Агенцијата; 
в) вид на услуги што се обезбедуваат преку интер-

конекција; 
г) адреси на точките за пристап од референтната 

понуда за кои операторот-корисник поднесува барање 
за интеркоцнекција; 

ѓ) податоци за точките за пристап од референтната 
понуда за кои се бара колокација и вид на колокација; 

е) планиран сообраќај; 
ж) предвиден (планиран) рок  за времетраење на до-

говорот. 
(2) Операторот му доставува на операторот-корис-

ник одговор во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барањето за склучување договор за интерконекција. 

(3) Барањето за склучување договор за интерконек-
ција може да биде одбиено поради основани причини. 
Одговорот со образложение за одбивањето во писмена 
форма се доставува до операторот-корисник. 

(4) Операторот-корисник има право во рок од 10 де-
на од приемот на известувањето за одбивање на бара-
њето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата ос-
нованост. 

(5) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на барањето од став 3 на овој член ја утврдува ос-
нованоста на одбивањето на барањето. Доколку утврди 
дека операторот неосновано го одбил барањето, Аген-
цијата со решение ќе го задолжи операторот во рок од 
30 дена да склучи договор за обезбедување интерко-
некција. 

 
III.2  Услуги што се обезбедуваат  

при интерконекција 
 

Член 8 
Операторот треба на операторите-корисници да им 

ја понуди најмалку следната група услуги за интерко-
некција според условите определени со овој правил-
ник: 

а) услуга за интерконекција за завршување на повик 
на фиксни локации или мобилна мрежа; 

б) услуга за интерконекција за започнување на по-
вик на фиксни локации или мобилна мрежа преку из-
бор и/или предизбор на оператор (CS - carrier selection, 
CPS carrier pre-selection); 

в) услуга за интерконекција за транзитирање. 
 

Член 9 
(1) Преку услугата за интерконекција за завршува-

ње на повик на фиксни локации, Операторот обезбеду-
ва преземање и пренос на повици од точката за интер-
конекција со мрежата на операторот-корисник  и нивно 
завршување до: 

а) секој национален број доделен на Операторот 
при интерконекција на национално ниво, секој нацио-
нален број доделен на Операторот опслужуван од ко-
мутациски центар или нему подреден комутациски 
центар во случај на интерконекција на регионално ни-
во или секој национален број доделен на Операторот 
опслужуван од локален комутациски центар или од не-
му подреден комутациски центар согласно архитекту-
рата на мрежата (Прилог 2, слика 1); 
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б) секој национален број доделен на трет оператор-
корсник, ако Операторот има договор за интерконекци-
ја за услуги на завршување на повик со тој оператор-
корисник и ако завршувањето до тој број е технички 
возможно (Прилог2, слика 2). 

(2) Преку услугата за интерконекција за завршува-
ње на повик во мобилна мрежа, Операторот обезбедува 
преземање и пренос на повици од точката за интерко-
некција со мрежата на операторот-корисник  и нивно 
завршување до: 

а) секој национален број доделен на Операторот 
при интерконекција на национално ниво, секој нацио-
нален број доделен на Операторот; 

б) секој национален број доделен на трет оператор-
корсник, ако Операторот има договор за интерконекци-
ја за услуги на завршување на повик со тој оператор-
корисник и ако завршувањето до тој број е технички 
возможно; 

(3) Кога податоците за идентификација на повику-
вачка линија се пренесени до мрежата на Операторот, 
Операторот ги пренесува тие податоци до повиканиот 
краен корисник ако при повикот се користела услугата 
CLIP. 

(4) Кога податоците за идентификување на повику-
вачка линија се пренесени до мрежата на Операторот, 
Операторот не ги пренесува тие податоци до повикани-
от краен корисник ако при повикот се користела услу-
гата CLIR, освен кога се работи за повик кон број на 
служби за итни повици. 

 
Член 10 

(1) Преку услугата за интерконекција за започнува-
ње на повик на фиксни локации или мобилни мрежи 
преку избор и/или предизбор на оператор, Операторот 
ќе го обезбеди преносот до мрежата на операторот-ко-
рисник на начин и постапка утврдени во Правилникот 
за избор на оператор и предизбор на оператор  (Прилог 
2, слика 3). 

(2) Кога повикот е пренесен во мрежата на операто-
рот-корисник со услугата за избор и/или предизбор на 
оператор, операторот-корисник го презема повикот, го 
рутира и го терминира и за тоа му наплаќа на крајниот 
корисник на Операторот за повикот. Операторот му 
наплаќа на операторот-корисник за услугата за интер-
конекција за започнување на повик со избор и/или пре-
дизбор на оператор.  

(3) Услугата за интерконекција за започнување на 
повик со избор и/или предизбор на оператор треба да 
биде достапна за сите повици, без разлика на бираниот 
број, освен за броевите кон единствениот број на служ-
бата за итни повици (112).  

 
Член 11 

(1) Преку услугата за интерконекција за транзити-
рање, Операторот обезбедува пренос на сообраќајот 
низ неговата мрежа преземен од мрежата на операто-
рот-корисник или од мрежата на трета страна и негов 
пренос до друга мрежа (Прилог 2, слика 4). 

(2) Операторот обезбедува транспарентно пренесу-
вање на сите информации за сигнализација кои му се 
пренесени во врска со дојдовниот сообраќај, вклучувај-
ќи го и CLI. 

 
Член 12 

(1) За сите услуги за интерконекција наведени во 
член 8 на овој правилник, се наплаќа само времетрае-
њето на разговор за повиците кои се успешно воспо-
ставени и на кои имало одговор.  

(2) Времето на разговор започнува со сигналот за 
одговор и завршува со првиот сигнал кој е генериран 
од повикувачката или од повиканата страна кој означу-
ва дека линија е слободна. 

Член 13 
(1) Операторот обезбедува услуги за интерконекци-

ја во сите точки за пристап наведени во член 15 на овој 
правилник, до степен до кој барањата се разумни. Од-
бивањето на Операторот треба да биде детално образ-
ложено и доставено во писмена форма, до барателот и 
до АЕК. 

(2) Операторот му обезбедува на операторот-корис-
ник пристап до сите неопходни услуги со цел опеарто-
рот-корисник да може да обезбедува сопствени еле-
ктронски комуникациски услуги, вклучително и при-
стап до служби за итни повици, служба за информации 
и други услуги на платформа на интелигентни мрежи. 

(3) Секое ограничување во понудата на услуги за 
интерконекција јасно се наведува во референтна пону-
да, како и временска проценка/датум кога тоа ограни-
чување ќе биде отстрането. 

 
Член 14 

(1) Операторот во референтната понуда треба да 
обезбеди детални информации за параметрите за ква-
литет на услугите понудени на операторот-корисник. 

(2) За секоја промена што Операторот има намера 
да ја направи на својата мрежа или на местата на кои се 
реализира интерконекцијата, а која може да влијае врз 
услугите кои ги обезбедува операторот-корисник, тре-
ба да го извести опеарторот-корисник, најмалку трие-
сет дена пред таа промена да биде направена. 

 
IV. ПРИСТАПНИ ТОЧКИ НА ОПЕРАТОРОТ 

 
Член 15 

Операторот во референтната понуда ги наведува 
следните информации за неговите пристапни точки: 

а) бројот, адресата и капацитетот на сите комутаци-
ски центри каде што може да се реализира интерконек-
цијата; 

б) целосен опис на сите услуги кои се нудат на се-
кој комутациски центар посебно; 

в) броеви и серии на броеви кои се опслужуваат од 
секој комутациски центар; 

г) можни ограничувања, кои се оправдани од тех-
нички аспект, за бројот на оператори кои можат да се 
интерконектираат на секој комутациски центар. 

 
Член 16 

(1) Референтна понуда содржи детален опис на тех-
ничките спецификации на точките за пристап на Опе-
раторот со наведување на релевантните стандарди за: 

- електричен и физички интерфејс, 
- интерфејс за пренос; 
- интерфејс за сигнализација; 
- онаму каде што е неопходно, информации за 

функционалните капацитети кои се нудат преку 
интерфејсите. 

(2) Релевантните стандарди се применуваат според 
следниот редослед: 

- национални стандарди; 
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандар-

дизација во телекомуникациите) препораки на ITU-T; 
- други стандарди. 
 

Член 17 
(1) Операторот во референтната понуда наведува 

детални информации за неговата мрежа со цел опера-
торите-корисници да можат да направат ефикасен из-
бор на пристапните точки на кои ќе се интерконектира-
ат и да го планираат развојот на нивната мрежа и услу-
ги, а особено: 

а) архитектурата и мапа на мрежата; 
б) типот, бројот и локацијата на целата опрема што 

се користи, 
в) патеките на рутирање. 
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V.  ИНТЕРКОНЕКЦИСКИ ЛИНКОВИ 
 

Член 18 
Во референтната понуда, Операторот ги наведува 

следните информации кои се однесуваат на интерко-
некциските линкови: 

а) типови на линкови за интерконекција; 
б) технологијата за пренос која се користи за линко-

вите за интерконекција; 
в) условите за обезбедување линкови за интерко-

некција кои треба да ги содржат, во најмала мера, ро-
ковите, цени и понудените параметри за квалитет.  

 
Член 19 

(1) Операторот обезбедува интерконекциски линк 
според капацитетот и техничките карактеристики по 
барање на операторот-корисник до ниво до кое тоа е 
технички возможно. Обврската на Операторот за капа-
цитетот на обезбедениот линк ќе биде јасно дефинира-
на во референтна понуда. 

(2) Рокот за обезбедување на дополнителен капаци-
тет за линкот за итнерконекција изнесува најмногу 
еден месец од денот кога Операторот добива барање.  

(3) На барање на операторот-корисникот, Операто-
рот треба да го дополни капацитетот на линкот за ит-
нерконекција со капацитет кој е доволно мал за опера-
торот-корисник да не треба да плаќа за дополнителни 
капацитети кои не се неопходни и кои не се побарани. 

 
VI. ТЕХНИЧКИ МОЖНОСТИ ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 

 
Член 20 

(1) Операторот ги прави достапни за операторот-ко-
рисник следните технички можности за интерконекција: 

а) директна интерконекција која се реализира со 
линк за интерконекција меѓу точката за пристап на 
операторот-корисник и точката за пристап на Операто-
рот; 

б) интерконекција со продолжено коло (extended 
circuit) која се реализира со дополнителен линк меѓу 
точката за пристап на Операторот каде што интерконек-
цијата веќе е реализирана и точката за пристап на Опе-
раторот каде што се бара интерконекција. При тоа, крај-
ните точки на интерконекцискиот линк ќе бидат точката 
за пристап на операторот-корисник и точката за пристап 
на Операторот каде што бара интерконекција. 

(2) Директната интерконекција ќе биде понудена во 
следните форми: 

а) во просторот на операторот-корисник, при што 
точката на интерконекција се наоѓа на главниот раздел-
ник на Операторот, лоциран во просторот на операто-
рот-корисник (Прилог 3, слика 1); 

б) во просторот на Операторот при што точката на 
интерконекција се наоѓа на главниот разделник на опе-
раторот-корисник, лоциран во просторот на Операто-
рот (Прилог 3, слика 3); 

в) на посредничка точка (intermediary point) при 
што точката на интерконекција, со взаемна согласност 
од двете страни, ќе биде лоцирана надвор и од просто-
рот на операторот-корисник и од просторот на Опера-
торот (Прилог 3, слика 2). 

(3) Интерконекција со продолжено коло ќе биде по-
нудена во следните форми (Прилог 3, слика 4): 

а) во просторот на операторот-корисник при што 
точката на интерконекција сенаоѓа на главниот раздел-
ник на Операторот, лоциран во просторот на операто-
рот-корисник; 

б) на посредничка точка (intermediary point) при 
што точката на интерконекција, со взаемна согласност 
од двете страни, се наоѓа надвор и од просторот на опе-
раторот-корисник и од просторот на Операторот; 

в) во друг простор на Операторот при што точката 
на интерконекција се наоѓа на главниот разделник на 
операторот-корисник, лоциран во објект на Операторот 
каде што се наоѓа комутацискиот центар на кој веќе 
има реализирано интерконекција и од кој се нуди до-
полнителниот линк. 

(4) Операторот-корисник може да избере било која 
од формите за интерконекција наведени во став (1) и 
став (3), а Операторот има обврска да му овозможи на 
операторот-корисник барем една од овие форми, спо-
ред приоритетите наведени од операторот-корисник. 

 
Член 21 

(1) До степен до кој постои физичко поврзување 
меѓу просторот на Операторот и просторот на операто-
рот-корисник, Операторот треба да понуди, на барање 
од операторот-корисник, интерконекција во просторот 
на операторот-корисник употребувајќи го таквото фи-
зичко поврзување. 

(2) До степен до кој постои физичко поврзување 
меѓу просторот на Операторот и посредничка точка ка-
де што интерконекцијата е технички изводлива, Опера-
торот треба да понуди, на барање од операторот-корис-
ник, интерконекција во таа точка. 

 
Член 22 

(1) Операторот го инсталира и го одржува делот од 
интерконекцискиот линк меѓу точката за пристап на 
Операторот и точката за интерконекција, освен ако не е 
поинаку договорено од страните.  

(2) Во случај на виртуелна колокација, Операторот 
го инсталира и го одржува делот од интерконекцискиот 
линк меѓу точката за пристап на Операторот и точката 
во која операторот-корисник има пристап до интерко-
некциски линк. 

(3) Ако на делот од интерконекцискиот линк којшто 
е инсталиран и одржуван од страна на Операторот на-
стане дефект, Операторот ги превзема сите неопходни 
активности за идентификација и отстранување на дефе-
ктот и ги елиминира или ограничува потенцијалните 
загуби  во рок кој не може да биде подолг од еден час од 
известувањето за настанатиот дефект дадено од страна 
на  операторот-корисник или од моментот кога опрато-
рот на било кој друг начин ќе го открие дефектот. 

(4) Во договорот за интерконекција, страните треба 
да предвидат рок за оштета, како и казни за доцнење. 

(5) Казните за оштета треба да бидат целосно на то-
вар на Операторот, освен ако се докаже дека операто-
рот-корисник е одговорен за дефектот.  

(6) Ако Операторот не го исполни рокот наведен во 
Став (3), операторот-корисник може да ги надомести 
штетите на своја сметка, а соодветните суми ќе му би-
дат вратени од страна на Операторот. 

 
VII.   КОЛОКАЦИЈА 

 
Член 23 

(1) Кога интерконекцијата е понудена во просторот 
на Операторот, Операторот треба да му ги овозможи на 
операторот-корисник следните видови на колокација: 

- физичка или виртуелна колокација во објект на 
Операторот; 

- физичка или виртуелна колокација во други обје-
кти од просторот на Операторот; 

- физичка или виртуелна колокација во неизграде-
ната област од просторот на Операторот. 

(2) Опеарторот-корисник може да избере било која 
од видовите за колокација наведени во став (1) на овој 
член, а Операторот има обврска да му овозможи на 
операторот- корисник барем еден од овие видови, спо-
ред приоритетите наведени од операторот-корисник. 
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Член 24 
(1) Во референтна понуда, Операторот ги наведува 

целосните информации за локацијата на објектите каде 
што може да се направи колокација, како и за колока-
тибилниот простор (co-locatable space), расположливи-
от простор и резервираниот простор во секоја недвиж-
ност.  

(2) Во референтна понуда, Операторот ги наведува 
условите под кои се нуди просторот за колокација, ка-
ко и ограничувањата во колокацијата на одредена 
опрема.  

 
Член 25 

(1) Операторот го прави достапен за колокација це-
лиот колокатибилен простор. 

(2) Операторот ја отстранува сета опрема која пове-
ќе не се користи за да направи колокатибилен простор 
онолку колку што е можно, освен во случај кога чува-
њето на таа опрема е задолжително според законските 
одредби кои се на сила. 

(3) Операторот го прави достапен за барателите нај-
малиот простор неопходен за поставување на опрема-
та, со цел Корисниците да не плаќаат за објекти кои не 
им се неопходни. 

 
Член 26 

Доделувањето на колокатибилниот простор треба да 
се направи според следниот редослед на приоритети: 

а) на корисници на кои веќе им е доделен простор 
за колокација; 

б) на Операторот, врз основа на известување за ре-
зервација или добиена согласност за резервација од 
АЕК согласно член 27, став (1) и став (2) на овој 
правилник; 

в) на операторите-Корисници кои прават значител-
ни инвестиции во електронски комуникации  согласно 
(член 27, став (3) на овој правилник;  

г) врз основа на редот според кој се добиени бара-
њата за колокација. 

 
Член 27 

(1) Операторот може да резервира, најмногу 50% од 
колокатибилниот простор за потребите за развој на 
својата мрежа, во рамките на границите на располож-
ливиот простор по претходно доставено известување за 
резервација  до АЕК  за период од најмногу две години 
од денот на доставата на известувањето до АЕК. Со из-
вестувањето за резервација операторот го доставува и 
соодветниот проект за инвестиции. 

(2) Операторот може да резервира, повеќе од 50% 
од колокатибилниот простор за потребите за развој на 
својата мрежа, во рамките на границите на располож-
ливиот простор по претходно доставено известување за 
резервација и добиено одобрение за соодветниот про-
ект за инвестиции издадено од страна на АЕК за пери-
од од најмногу две години од денот на приемот на одо-
брението.  

(3) Операторот-корисник кој прави значајни инве-
стиции во електронските комуникации може да резерви-
ра, врз основа на известување за резервација доставено 
до Операторот заедно со соодветен проект за инвести-
ции одобрен од АЕК, најмногу 100% од колокатибилни-
от простор за потребите за развој на својата мрежа, во 
рамките на границите на расположливиот простор за 
период од најмногу две години од денот на приемот на 
одобрението. Проектот за инвестиции вклучува: 

а) процент на потребен колокатибилен простор и 
времетраењето за кои резервацијата е побарана; 

б) целта за која е наменет просторот чија резерва-
ција е побарана; 

в) детални развојни цели на тримесечно ниво за 
просторот чија резервација е побарана, како и детален 
распоред на активностите што Операторот и операто-
рот-корисник имаат намера да ги спроведат за да ги 
исполнат тие цели. 

(5) Онаму каде што АЕК смета дека проектот за ин-
вестиции на Операторот не ги отсликува потребите за 
развој на неговата мрежа, на Операторот може да му 
наметне обврска да продолжи со доделување на про-
сторот на операторите-корисници кои што побарале 
резервација или може да го отфрли барањето за резер-
вација.  

(6) Врз основа на деталниот распоред на работите 
наведени во проектот за инвестиции, АЕК на секои три 
месеци го верификува исполнувањето на развојните 
цели. Ако АЕК забележи сериозни отстапувања од го-
ренаведениот распоред, ќе ја отповика резервацијата и 
ќе го задолжи Операторот да го распредели на операто-
рите-корисници просторот чијашто резервација е поба-
рана или одобрена.  

 
Член 28 

(1) Физичка колокација се реализира во просторот 
на Операторот на еден од следните начини: 

а) без градење на посебна структура за раздвојува-
ње и заштита на опремата на операторот-корисник; 

б) со градење на посебна просторија, ограда или 
друга слична структура за раздвојување и заштита на 
опремата на операторот-корисник, од страна на опера-
торот-корисник или на сметка на операторот-корисник. 

(2) Операторот-корисник може да избере која било 
од формите за физичка колокација наведени во став (1) 
на овој член, а Операторот ја прави достапна за опера-
торот-корисник барем една од овие форми, според при-
оритетите наведени од операторот-корисник. 

(3) Виртуелната колокација се реализира во истиот 
простор каде што работи опремата на Операторот, без 
градење на посебна структура за заштита, освен ако 
двете страни не се договорат поинаку. 

 
Член 29 

(1) Операторот може да одбие колокација само во 
следните случаи: 

а) недостаток на простор за колокација, 
б) колокацијата не е технички изводлива, 
в) колокацијата може да ја загрози националната 

безбедност или друг важен јавен интерес. 
(2) Операторот го докажува постоењето на ситуаци-

ите наведени во став (1) на овој член. 
(3) Видот на колокација е технички возможна ако 

може да се реализира во техничките услови кои му се 
на располагање на Операторот и не влијае врз интегри-
тетот и функционалноста на неговата опрема. Форма 
или вид на колокација која се користи од операторот-
корисник или која е определена како задолжителна од 
страна на Агенцијата се смета дека е технички возмож-
на за секој друг оператор-корисник. 

(4) Ако Операторот одбие барање за колокација, тој 
треба да дозволи пристап на претставници на Агенци-
јата и ако Агенцијата смета дека тоа е неопходно, прет-
ставници на операторот-корисник за да се уверат во 
валидноста на одбивањето.  

 
Член 30 

(1) Операторот ќе му понуди на операторот-корис-
ник можност за поставување и поврзување во колока-
тибилниот простор на основната опрема која е неоп-
ходна за интерконекција, вклучително и опрема што 
придонесува за подобрување на перформансите на ос-
новната опрема.  

(2) Операторот не му наметнува сигурносни барања 
на операторот-корисник кои се построги од оние кои 
ги применува за својата опрема.  
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(3) Операторот му дозволува на операторот-корис-
ник да инсталира дел од интерконекцискиот линк меѓу 
границата на просторот на Операторот и опремата за 
колокација на операторот-корисник или самиот ќе го 
постави овој дел од интерконекцискиот линк.  

 
Член 31 

(1) Ако настане дефект на некој од уредите што ги 
обезбедува Операторот, тој ги превзема сите неопход-
ни активности за идентификација и отстранување на 
дефектот и ги елиминира или ограничува потенцијал-
ните загуби  во рок кој не може да биде подолг од еден 
час од известувањето за настанатиот дефект дадено од 
страна на  операторот-корисник или од моментот кога 
опраторот на било кој друг начин ќе го открие дефек-
тот. 

(2) Во посебниот договор за колокација, страните 
треба да предвидат рок за оштета, како и казни за доц-
нење. 

(3) Казните за оштета треба да бидат целосно на то-
вар на Операторот, освен ако се докаже дека операто-
рот-Корисник е одговорен за дефектот. 

(4) Ако Операторот не го исполни рокот наведен во 
став (1) нс овој член, Корисникот може да ги надоме-
сти штетите на своја сметка, а соодветните суми ќе му 
бидат вратени од страна на Операторот. 

 
Член 32 

При физичка колокација, Операторот му дозволува 
на операторот-корисник пристап до доделениот про-
стор, а исто така и до другите технички ресурси неоп-
ходни за поставување, поврзување, функционирање и 
одржување на релевантната опрема од страна на опера-
торот-корисник, вклучувајќи и пристап до простор за 
паркинг и одмор, 24 часа на ден, 7 дена неделно, во ра-
ботни и неработни денови, во текот на цела година.  

 
Член 33 

Операторот им дозволува на операторите- Корисни-
ци на кои им е доделен простор за колокација да обез-
бедат свои капацитети за директна интерконекција со 
други оператори-Корисници. 

 
Член 34 

Ако Операторот има намера да ја преконфигурира 
својата мрежа врз основа на своите технолошки или де-
ловни развојни планови, опремата поставена во про-
сторот доделен на операторот-Корисник може да биде 
повторно поставена во друг простор само ако се испол-
нуваат следните услови: 

а) новиот простор мора да обезбедува интерконек-
ција под истите услови како условите кои биле обезбе-
дени од колокацијата во претходниот простор; 

б) надоместокот за преместувањето треба да биде 
на трошок на Операторот, освен ако страните не се до-
говорат поинаку; 

в) преместувањето треба да се реализира само по 
претходно доставено писмено известување за ваквата 
намера до операторот-корисник чијашто опрема треба 
да се премести известување на Корисникот, најмалку 
12 месеци пред преместувањето. 

 
Член 35 

(1) Ако за давање услуги за интерконекција е по-
требна колокација, Операторот треба да ги спроведе 
сите неопходни активности за подготовка на доделени-
от простор и  да му го даде тој простор на располагање 
на операторот-Корисник во рок од 60 работни дена од 
денот на поднесување на барањето за колокација. 

(2) Операторот-корисникот ја поставува својата 
опрема во просторот кој му е доделен за колокација во 
рок од 30 работни дена од датумот кога овој простор 
му е даден на располагање. По барање на операторот-

корисникот, АЕК може да определи подолг период за 
поставување на опремата ако смета дека тоа е неопход-
но имајќи ги предвид техничките карактеристики на 
опремата. 

(3) Ако операторот - корисник не ја постави опре-
мата во просторот што му е доделен за колокација во 
рокот утврден во став (2) на овој член поради неоправ-
дани причини, Операторот може да го повлече доделу-
вањето на колокација по претходна добиена согласност 
од АЕК. 

(4) Траењето на посебниот договор за колокација се 
определува преку преговори меѓу страните. Во сите 
случаи, договорот не може да се склучи на помалку од 
3 години ако операторот –корисник побара да биде 
склучен на најмалку 3 години.  

 
VIII. ЦЕНИ ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА И КОЛОКАЦИЈА 

 
Член 36 

(1) Операторот во референтната понуда објавува 
поединечни цени за сите елементи со кои се обезбеду-
ва интерконекција, со цел да се овозможи  операторот-
корисник да не плаќа за елементи на мрежата или при-
дружни средства, кои што не му се нужно потребни за 
вршење на неговите услуги. 

(2) Цените за интерконекција што ги нуди Операто-
рот треба да бидат базирани на трошоци. 

(3) На барање на операторот-корисник, операторот 
треба да му овозможи еднократните надоместоци за 
реализација на интерконекција да бидат платени на 36 
еднакви месечни рати, доколку договорот за интерко-
некција е склучен за период за и над три години. 

(4) При утврдувањето на усогласеноста  на обврска-
та од став (2) од овој член, Агенцијата ќе ја користи 
LRIC методологијата, со можност долгорочната пред-
видлива вредност на мрежните елементи неопходни за 
интереконекција да се пресметува користејќи ги како 
основа тековните трошоци на Операторот. 

 
Член 37 

(1) Максималната цена којашто Операторот може 
да ја наплати од операторите-корисници за користење 
на просториите доделени за колокација е еднаква на 
денарската противвредност пресметана според среден 
курс на Народна Банка на РМ на денот на плаќањето на 
следните суми: 

а) 10 евра за квадратен метар за колокатибилен про-
стор лоциран во град со најмалку 350.000 жители; 

б) 5 евра за квадратен метар за колокатибилен про-
стор лоциран во град со помалку од 350.000 жители. 

(2) Цените наведени во став (1) на овој член не ги 
вклучуваат цените за подготвување на колокатибилни-
от простор и за обезбедување на сите други ресурси не-
опходни за поставување, поврзување, функционирање 
и соодветно одржување на релевантната опрема на 
операторите-корисници. 

(3) Ако просториите во заедничкиот колакатибилен 
простор се доделени на повеќе од еден оператор-корис-
ник, трошоците за подготвување на колокатибилниот 
простор, како и трошоците за заедничките технички 
ресурси, треба да бидат поделени меѓу операторите-
корисници на следниот начин: 

а) првиот оператор-корисник кому му е доделен 
простор треба да му го плати на Операторот вкупниот 
трошок за подготвување на просторот за колокација; 

б) последниот оператор-корисник кому му е доде-
лен простор треба да му плати на секој од операторите-
корисници на кои претходно им е доделен простор со-
одветен дел од вкупните трошоци за подготвување на 
колокатибилниот простор, според формулата: 
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Cn = Ct / [n (n – 1)], 
 
kаде што: 
- Cn – сумата што n-тиот оператор-корисник треба 

да му ја плати на секој од операторите-корисници на 
кои претходно им е доделен простор во тој колокати-
билен простор; 

- Ct – вкупниот трошок за подготвување на колока-
тибилниот трошок; 

- n – вкупниот број на оператори-корисници на кои 
им е доделен простор во тој колокатибилен простор. 

 
IX. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ 

 
Член 38 

(1) Операторите склучуваат договор за интерконек-
ција во рок од 45 дена од денот на поднесување на ба-
рањето за склучување договор за интерконекција. 

(2) Доколку договорот за интерконекција не е склу-
чен во рокот утврден во став (1) на овој член, на барање 
доставено од еден од операторите, Агенцијата постапува 
согласно Законот за електронските комуникации. 

(3) Договорот за интерконекција треба да е во сог-
ласност со референтната понуда одобрена од Агенција-
та и Законот за електронските комуникации и треба да 
содржи најмалку одредби за: 

a) правата и обврските на Операторот и операторот-
корисник; 

б) услугите што се обезбедуваат со интерконекција; 
в) точките на пристап и техничките можности за 

интерконекција; 
г) интерконекциски линкови; 
д) цени; 
е) времетраење на договорот за интерконекција кое 

не може да биде пократко од 3 години;  
ж) начинот и постапката за раскинување и измена 

на договор за интерконекција; 
з) сите постапки за обесштетување. 
(4) Договорот за интерконекција меѓу Оператор и 

оператор-корисник се доставува до Агенцијата во рок 
од 15 дена од денот на неговото потпишување во печа-
тена и електронска форма. 

(5) Агенцијата ќе ги објави оние делови од догово-
рот на својата веб страна кои не се од доверлив кара-
ктер согласно одредбите на Законот за електронските 
комуникации, прописите донесени врз основа на него и 
друг закон. 

 
Член 39 

(1) Кога интерконекцијата е понудена во просторот 
на Операторот, операторот-корисник  склучува посе-
бен договор за колокација со Операторот. 

(2) Во посебниот договор за колокација, меѓу дру-
гото, се утврдува рокот за имплементација на колока-
ција кој не може да биде подолг од 60 работни дена. 

(3) Посебниот договор за колокација содржи одред-
би за договорна казна во случај кога Операторот не се 
придржува кон рокот утврден во ставот (2) на овој 
член. 

 
Член 40 

Во случај на спор по одредбите на договорот за ин-
терконекција или посебниот договор за колокација, 
Агенцијата по барање на една од страните ќе одлучи 
согласно одредбите од членовите 122 до 133 на Зако-
нот за електронските комуникации. 

Член 41 
Операторот води посебно сметководство за актив-

ностите поврзани со интерконекција во  согласност со 
одредбите од член 47 на Законот за електронските 
комуникации. 

 
X. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТ-

НАТА ПОНУДА 
 

Член 42 
(1) Операторот доставува до Агенцијата предлог на 

референтната понуда на одобрување. 
(2) Агенцијата во рок од 30 дена од денот на прие-

мот на предложената референтна понуда ја разгледува 
и одобрува референтната понуда или го известува Опе-
раторот дека истата не е во согласност со одредбите на 
Законот за електронските комуникации и овој Правил-
ник. 

(3) Доколку предложената референтна понуда не е во 
согласност со одредбите на Законот за електронските 
комуникации и овој Правилник, Агенцијата со известу-
вање во писмена форма може да побара Операторот да 
изврши измени на предложената референтна понуда и 
во рок од 30  дена од денот на приемот на известувањето 
да достави изменет предлог на референтна понуда. 

 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 43 

„Македонски Телеком” АД за електронски комуни-
кации-Скопје, како оператор со значителна пазарна 
моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи 
и услуги согласно член 146 став (1) од Законот за еле-
ктронските комуникации, АД „Т-Мобиле“ Скопје и АД 
„Космофон“ Скопје како оператори со значителна па-
зарна моќ на пазарот 16-завршување на повик во мо-
билна мрежа согласно решението бр. 02-4053/2 од 
26.11.2007 година, во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник доставуваат до Аген-
цијата референтни понуди за интерконекција усогласе-
ни со одредбите на овој правилник. 

 
Член 44 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за нивото на детал-
ност на информациите што ќе бидат објавени во рефе-
рентната понуда за интерконекција и начинот на нив-
ното објавување („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 63/2005 и 83/2007) 

 
Член 45 

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

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
   Бр. 11- 231/ 3                     Агенција за електронски  

5 декември 2008 година                    комуникации 
      Скопје                                Комисија 
                                         Претседател, 

                                       Софче Јовановска, с.р. 
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3217. 
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 

51 став (3) точка г) и став (5) од Законот за електрон-
ските комуникации („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) 
Комисијата како орган на Агенцијата за електронски 
комуникации на состанокот одржан на ден 5.12.         
2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГА ЗА ИЗНАЈМУВА-
ЊЕ НА ГОЛЕМО НА ПРЕТПЛАТНИЧКИ ЛИНИИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за обезбедување на услугата за изнајмување на 
големо на претплатнички линии од страна на оператор 
со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за 
фиксни говорни телефонски мрежи и услуги (во ната-
мошниот текст: Оператор). 

 
Член 2 
Цел 

 
Со овој правилник ќе се овозможи користење на 

претплатнички линии од страна на други оператори 
и/или даватели на јавни електронски комуникациски 
услуги (во натамошниот текст: оператор-корисник) за 
обезбедување на јавни говорни телефонски услуги за 
трети страни. 

Со изнајмувањето на големо на претплатничките 
линии на Операторот од страна на операторот-корис-
ник, се овозможува операторот-корисник на својот 
претплатник да му издаде една сметка (Single Billing 
through Wholesale Line Rental – SB WLR), за користење 
на претплатничката линија која е во сопственост на 
Операторот и обезбедување на јавна говорна телефон-
ска услуга преку услугата предизбор на оператор. 

 
II. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ГОЛЕМО НА 

ПРЕТПЛАТНИЧКИ ЛИНИИ 
 

Член 3 
Принципи 

 
Операторот при изнајмување на големо на претп-

латнички линии ги применува следните принципи за: 
- Недискриминација 
- Транспарентност 
- Контрола на цени 
- Водење на посебно сметководство. 
 

Член 4 
Недискриминација 

 
Операторот при изнајмување на големо на претп-

латнички линии, применува еднакви услови во еднакви 
околности за субјекти што обезбедуваат еднакви ус-
луги и треба претплатничките линии за други субјекти 
да ги обезбедува под еднакви услови и со еднаков ква-
литет како за своите сопствени услуги или услугите на 
своите деловни единици или партнери. 

 
Член 5 

Транспарентност 
 
(1) Операторот до Агенцијата за електронски кому-

никации (во натамошниот текст: Агенција) доставува 
Понуда за изнајмување на големо на претплатнички 

линии на одобрување во рок од 30 дена од денот на 
назначување за оператор со значителна пазарна моќ на 
релевантните пазари за продажба на производи и услу-
ги на мало, број 1-Пристап до јавна телефонска мрежа 
на фиксна локација за резиденцијални крајни корисни-
ци и број 2-Пристап до јавна телефонска мрежа на фик-
сна локација за деловни крајни корисници. 

(2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на приемот на Понудата ја разгледува и одобрува По-
нудата или го известува операторот дека истата не е во 
согласност со одредбите од Законот за електронските 
комуникации и овој правилник. 

(3) Доколку предложената Понуда не е во соглас-
ност со одредбите на Законот за електронските кому-
никации и овој правилник, Агенцијата со известување 
во писмена форма може да побара Операторот да извр-
ши измени на предложената Понуда и во рок од 30 де-
на од денот на приемот на известувањето да достави 
изменета Понуда. 

(4) Понудата од став (1) на овој член особено содр-
жи податоци за: 

а) сите видови на услуги и претплатнички линии; 
б) технички карактеристики, вклучувајќи ги и фи-

зичките и електричните карактеристики, деталните 
технички спецификации и спецификациите за перфо-
мансите на претплатничките линии, како и информа-
ции за квалитетот на претплатничките линии,; 

в) цени, во кои е вклучен надомест за почетно прик-
лучување и месечен надомест, како и можните попу-
сти, според видот на претплатничката линија; 

г) процедурата за обезбедување на услугата за из-
најмување на големо на претплатнички линии; 

д) рок за обезбедување за изнајмување на големо на 
претплатнички линии, кој се засметува од денот на 
склучување на договорот за обезбедување на услуга за 
изнајмување на големо на претплатнички линии и кој 
не смее да биде подолг од 5 работни дена; 

ѓ) времетраење на договорот за обезбедување на ус-
лугата за изнајмување на големо на претплатнички ли-
нии, како и условите и начините за предвремено раски-
нување или продолжување на истиот; 

е) време за отстранување на дефект, кое не смее да 
биде подолго од 4 часа, а  кое што се пресметува врз 
основа на просечно време што му е потребно на опера-
торот за да го отстрани дефектот и за повторно да ја 
воспостави претплатничката линија, почнувајќи од 
времето кога е примено известувањето за дефект, при 
што се земаат предвид 80% од сите отстранети дефекти 
на претплатнички линии од ист тип во соодветен вре-
менски период. Кога за ист вид на претплатничка ли-
нија се нудат различни класи на квалитет на поправка, 
се објавуваат различни времиња за отстранување на де-
фекти; и 

ж) сите постапки за обесштетување. 
 

Член 6 
Контрола на цени 

 
(1) Цените за изнајмување на големо на претплат-

нички линии се определуваат врз основа на следната 
формула: 

 
Cw=Cr - CP 
 
каде што: 
 
Cw е големопродажна цена понудена од Операто-

рот; 
Cr е малопродажна цена на услугата што ја обезбе-

дува Операторот за своите претплатници; 
CP е контролен процент, кој не смее да биде помал 

од 20% ниту поголем од 35% во зависност од видот на 
услугата и претплатничката линија. 
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(2) При контролата на цените се има предвид со 
истите да се овозможува покривање на трошоците за 
ефикасно обезбедување на услугите. 

(3) Агенцијата определува минимални граници за 
СР поинакви од утврдените во став (2) на овој член на 
барање на Операторот доколку истиот докаже дека со 
така определениот СР му се создава price squeeze, од-
носно покаже дека со тој СР не може да работи рента-
билно или на барање на оператор-корисник доколку 
докаже дека со така определениот СР нема услови за 
рентабилно работење. 

 
Член 7 

Водење на посебно сметководство 
 
Операторот води посебно сметководство за актив-

ностите поврзани со изнајмувањето на големо на прет-
платнички линии во  согласност со одредбите од член 
47 на Законот за електронските комуникации. 

 
III. ДОГОВОР ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ГОЛЕМО НА 

ПРЕТПЛАТНИЧКИ ЛИНИИ 
 

Член 8 
Склучување на договор за изнајмување на големо 

на претплатнички линии 
 
(1) Кога до Опероторот ќе биде доставено барање 

за изнајмување на големо на претплатнички линии, 
Операторот во рок од 15 дена од денот на приемот на 
барањето склучува договор за изнајмување на големо 
на претплатнички линии со барателот, освен во случаи-
те предвидени во став 2 на овој член. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, доколу 
Операторот смета дека не се исполнети техничките ус-
лови за изнајмување на големо на претплатнички ли-
нии, во рок од 10 дена од приемот на барањето писме-
но го известува барателот за причините за одбивање на 
барањето. 

(3) Барателот во рок од 10 дена од приемот на изве-
стувањето за одбивање на барањето може да побара од 
Агенцијата да ја утврди неговата основаност. 

(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот 
на барањето од став 3 на овој член ја утврдува основано-
ста на одбивањето на барањето. Доколку утврди дека 
операторот неосновано го одбил барањето, Агенцијата 
со решение ќе го задолжи операторот во рок од 30 дена 
да склучи договор за изнајмување на големо на претп-
латнички линии и да ја реализира бараната услуга. 

(5) Склучените договори за изнајмување на големо 
на претплатнички линии треба да ги содржат сите еле-
менти од објавената понуда од член 5 од овој правил-
ник. 

(6) Операторот склучените договори за изнајмува-
ње на големо на претплатнички линии ги доставува до 
Агенцијата во рок од 5 дена од денот на нивното склу-
чување. Агенцијата ги објавува оние делови од догово-
рите на својата веб страна кои не се од доверлив кара-
ктер согласно одредбите од Законот за електронските 
комуникации, прописите донесени врз основа на него и 
друг закон. 

 
Член 9 

Решавање на спорови 
 
(1) Доколку Агенцијата, по службена должност ут-

врди дека договорот за изнајмување на големо на прет-
платнички линии не е во согласност со условите утвр-
дени во објавената понуда од член 5 на овој правилник, 

ќе донесе решение со кое ќе го задолжи операторот во 
рок од 10 дена од денот на приемот на решението да ги 
отстрани утврдените неправилности.  

(2) Во случај на спор по одредбите на договорот за 
изнајмување на големо на претплатнички линии, Аген-
цијата по барање на една од страните ќе одлучи соглас-
но одредбите од членовите 122 до 133 на Законот за 
електронските комуникации. 

(3) Договорот за изнајмување на големо на претп-
латнички линии содржи одредби за договорна казна во 
случај кога операторот не се придржува кон предвиде-
ниот роко од член 5 став (4) точка д)  на овој правил-
ник. Договорната казна не може да изнесува помалку 
од месечниот надоместок за видот на претплатничката 
линија за секој ден задоцнување. 

 
IV.  ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ 

 
Член 10 

 
Извештај 

 
(1) Операторот податоците за квалитет на услугата 

за изнајмување на големо на претплатнички линии 
утврдени во  Прилог 1, кој што е составен дел на овој 
Правилник, ги доставува до Агенцијата и ги објавува 
на својата веб-страна најдоцна до 31 март во тековната 
година за претходната година. 

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член 
ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок 
од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето. 

(3) Агенцијата ја проверува точноста и висти-
нитоста на доставените податоци и за таа цел може да 
бара операторот да и достави извештаи од направени 
мерења и друга документација. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 11 

Преодни одредби 
 
„Македонски Телеком” АД за електронски комуни-

кации-Скопје, како оператор со значителна пазарна 
моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи 
и услуги согласно член 146 став (1) од Законот за еле-
ктронските комуникации, во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник доставува до 
Агенцијата Понуда за обезбедување на услуги за изнај-
мување на големо на претплатнички линии согласно со 
одредбите на овој правилник. 

 
Член 13 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
   Бр. 11-231/4                      Агенција за електронски  

5 декември 2008 година                  комуникации 
       Скопје                             Комисија 
                                      Претседател,                                  
                                               Софче Јовановска, с.р. 
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3218. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 51 став (5), а 

во врска со член 44 од Законот за електронските ко-
муникации („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Ко-
мисијата како орган на Агенцијата за електронски 
комуникации на состанокот одржан на ден 5.12.2008 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БИТСТРИМ ПРИСТАП 
И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилникpравилник се пропишува начи-

нот и постапката за обезбедување на битстрим пристап 
и препродажба на битстрим услуга од страна на опера-
тор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар 
за продажба на производи и услуги на големо број 12 - 
Пристап до услуги со широк опсег,  (во натамошниот 
текст: Оператор). 

 
Член 2 
Цел 

 
 Со овој правилник треба да се овозможи други 

оператори и/или даватели на јавни електронски кому-
никациски услуги (во натамошниот текст: оператор-ко-
рисник) преку битстрим пристап или препродажба на 
битстрим услуга да ги обезбедуваат своите услуги за 
трети страни. 

 
Член 3 

Дефинирање на битстрим пристап 
 
(1) Битстрим пристапот се дефинира преку следни-

те главни елементи: 
- брз пристапен линк до просториите на крајниот 

корисник (дел на краен корисник) обезбеден од Опера-
торот; 

- капацитет за пренос (трансмисија) за бродбенд 
(broadband) услуги во двете насоки (при што каналите 
за пренос во двата правци; можат да бидат асиметрич-
ни) овозможувајќи им на операторите-корисници да 
понудат свои услуги на крајните корисници; 

- операторите-корисници имаат можност да ги изд-
војат своите услуги со менување на техничките кара-
ктеристики (директно или индиректно) и/или со кори-
стење на нивната сопствена мрежа; 

- битстрим пристапот е големопродажен производ 
кој се состои од DSL дел (пристапен линк) и услуги на 
пренос “backhaul” преку `рбетна мрежа (backbone 
ATM, backbone IP). 

(2) DSL услугите понудени на операторите-корис-
ници преку целосно разврзан пристап на локална јамка, 
поделен пристап на локална јамка и препродажба не се 
сметаат за битстрим пристап. 

(3) При битстрим пристапот DSLAM е управуван 
од Операторот, со што не се дава можност операторот-
корисник технички да го промени пристапниот линк до 
крајниот корисник. 

II. ПРИНЦИПИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БИТСТРИМ 
ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ  

УСЛУГА 
 

Член 4 
Принципи 

 
Операторот при обезбедување на битстрим пристап 

и препродажба на битстрим услуга ги применува след-
ните принципи за: 

- недискриминација, 
- транспарентност, 
- контрола на цени, 
- водење на посебно сметководство. 
 

Член 5 
Битстрим пристап и препродажба на битстрим  

услуга 
 
Операторот треба да ги исполни сите разумни бара-

ња за битстрим пристап или препродажба на битстрим 
услуга согласно одобрената референтна понуда за бит-
стрим пристап и препродажба на битстрим услуга (во 
натамошниот текст: референтна понуда), како и: 

- да обезбеди пристап до сите специфични мрежни 
елементи и/или средства; 

- да не повлекува претходно даден пристап до спе-
цифичните мрежни елементи и/или средства без одо-
брение на Агенцијата за електронски комуникации (во 
натамошниот текст: Агенција); 

- да обезбеди пристап до технички интерфејси, про-
токоли или други клучни технологии кои се неопходни 
за интероперабилност на услуги или услуги на вирту-
елна мрежа; 

- да обезбеди пристап до системи за оперативна 
поддршка или слични софтверски системи кои се неоп-
ходни за обезбедување фер конкуренција во обезбеду-
вањето услуги. 

 
Член 6 

Недискриминација 
 
(1) Операторот при обезбедувањето на битстрим 

пристап и препродажба на битстрим услуга, применува 
еднакви услови во еднакви околности за субјекти што 
обезбедуваат еднакви услуги и треба битстрим приста-
пот и препродажбата на битстрим услугата за други 
субјекти да ги обезбедува под еднакви услови и со ед-
наков квалитет како за своите сопствени услуги или ус-
лугите на своите деловни единици или партнери. 

(2) Операторот при обезбедувањето на битстрим 
пристап и препродажба на битстрим услуга, обезбедува 
операторите-корисници да добиваат информации и ус-
луги во временски рокови и со квалитет еднаков како 
за својата малопродажна деловна единица или услуги-
те на своите деловни единици или партнери. 

  
Член 7 

Транспарентност 
 
(1) Операторот до Агенцијата доставува референт-

на понуда во рок од 30 дена од денот на неговото опре-
делување за оператор со значителна пазарна моќ на ре-
левантниот пазар за продажба на производи и услуги 
на големо број 12 - Пристап до услуги со широк опсег. 

(2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на приемот на референтната понуда ја разгледува и 
одобрува референтната понуда или го известува Опе-
раторот дека истата не е во согласност со одредбите од 
Законот за електронските комуникации и овој Правил-
ник.  
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(3) Доколку референтата понуда не е во согласност 
со одредбите од Законот за електронските комуника-
ции и овој Правилник, Агенцијата со известувањето во 
писмена форма може да побара од Операторот да извр-
ши измени на референтната понуда, со отстранување 
на неусогласеностите, а Операторот во рок од 30 (трие-
сет) дена од денот на приемот  на известувањето, да до-
стави изменета референтна понуда. 

(4) Операторот одобрената референтна понуда ја 
објавува на својата веб страна во рок од 5 дена од де-
нот на добивањето на одобрението и истата ја приме-
нува првиот ден од наредниот месец. 

 
Член 8 

Контрола на цени 
 
(1) Операторот во референтна понуда објавува пое-

динечни цени за сите елементи со кои се обезбедува 
услугата за битстрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга, со цел да се овозможи  операторот-ко-
рисник да не плаќа за елементи на мрежата или при-
дружни средства, кои што не му се нужно потребни за 
вршење на неговите услуги. 

(2) Цените за битстрим пристап и препродажба на 
битстрим услуга, Операторот ги утврдува на начин што 
ќе бидат кохерентни со цените на другите негови услу-
ги (broadband и narrow-band) со цел да се стимулираат 
ефикасни инвестиции не само од негова страна, туку и 
од страна на операторот-корисник. 

(3) Цените за битстрим пристап и препродажба на 
битстрим услуга што ги нуди Операторот треба да би-
дат определени врз основа на следната формула: 

 
Cw=Cr - CP 
 
каде што: 
  
Cw е големопродажна цена понудена од Операто-

рот; 
Cr е малопродажна цена на битстрим услугата што 

ја обезбедува Операторот за своите претплатници; 
CP е контролен процент, кој за: 
а) ниво 1 на битстрим пристап не смее да биде по-

мал од 45%,  
б) ниво 2 на битстрим пристап не смее да биде по-

мал од 30%, 
в) ниво 3 на битстрим пристап не смее да биде по-

мал од  28%, 
г) препродажба на битстрим услуга не смее да биде 

помал од 25%. 
(4) Агенцијата при контрола на цените треба да во-

ди сметка со цените во референтната понуда да се 
овозможува покривање на трошоците за ефикасно 
обезбедување на услугите (price control based on 
efficient service provision). 

(5) Агенцијата определува минимални граници за 
СР поинакви од утврдените во став (2) на овој член во 
зависност од состојбата на пазарот, при што ќе го има 
предвид балансот меѓу краткорочната корист што би ја 
имал оператор-корисник со препродажба на битстрим 
услугата и долгорочната корист што би ја имал кога би 
инвестирал во сопствена инфраструктура. Агенцијата 
определува минимални граници за СР поинакви од 
утврдените во став (2) на овој член и на барање на Опе-
раторот доколку истиот докаже дека со така определе-
ниот СР му се создава price squeeze, односно покаже 
дека со тој СР не може да работи рентабилно или на 
барање на оператор-корисник доколку докаже дека со 
така определениот СР нема услови за рентабилно рабо-
тење. 

(6) На барање на операторот-корисник, Операторот 
треба да му овозможи еднократните надоместоци за ре-
ализација на битстрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга да бидат платени на 24 еднакви месечни 
рати, доколку општиот договор е склучен за период за 
и над две години. 

 
Член 9 

Водење на посебно сметководство 
 
Операторот води посебно сметководство за актив-

ностите поврзани со обезбедувањето на битстрим при-
стап и препродажба на битстрим услуга во согласност 
со одредбите од член 47 на Законот за електронските 
комуникации. 

 
III. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА 
 

Член 10 
Обезбедување на битстрим пристап и препродажба 

на битстрим услуга 
 
Референтната понуда ги содржи сите елементи на 

мрежата и придружните средства потребни за обезбе-
дување на битстрим пристап или препродажба на бит-
стрим услуга и со нив поврзаните услови и цени, а осо-
бено треба да содржи: 

а) oпшти услови за битстрим пристап или препро-
дажба на битстрим услуга; 

б) технички можности за битстрим пристап или 
препродажба на битстрим услуга; 

в) информации за битстрим пристап или препро-
дажба на битстрим услуга; 

г) информации за опремата, безбедносни процедури 
и применливи инструкции/стандарди за нејзино повр-
зување; 

д) цени, во кои е вклучен надоместок за почетно 
приклучување (како на пр. определена опрема,  воспо-
ставување на линии, тестирање, ангажирање на човеч-
ки ресурси) и месечен надоместок (тековни трошоци за 
одржување и користење на опрема и обезбедени ресур-
си), како и можните попусти за обезбедување на бит-
стрим пристап или препродажба на битстрим услуга; 

ѓ) доверливи информации; 
е) склучување на договори (времетраење, раскину-

вање, решавање на спорови; 
ж) информации и услови за колокација; 
з) сите постапки за обесштетување. 
 

III.1 Општи услови за битстрим пристап  
или битстрим услуга 

 
Член 11 

Барање и одговор на барање 
 
(1) Барањето за склучување договор за битстрим 

пристап или препродажба на битстрим услуга што го 
поднесува операторот-корисник до Операторот, меѓу 
другото, содржи: 

a) назив и седиште на операторот-корисник; 
б) потврда за извршена регистрација на нотифика-

ција издадена од Агенцијата; 
в) вид на услуги што се обезбедуваат преку бит-

стрим пристап и препродажба на битстрим услуга; 
г) ниво на битстрим пристап и препродажба на бит-

стрим услуга; 
д) адреси на пристапните точки за кои операторот-

корисник поднесува барање за битстрим пристап и пре-
продажба на битстрим услуга; 

ѓ) предвиден (планиран) рок  за времетраење на до-
говорот. 
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(2) Операторот доставува одговор во рок од 30 
(триесет) дена од денот на приемот на барањето за 
склучување договор за битстрим пристап и препродаж-
ба на битстрим услуга. 

(3) Барањето за склучување договор за битстрим 
пристап и препродажба на битстрим услуга може да 
биде одбиено поради основани причини. Одговорот со 
образложение за одбивањето во писмена форма се до-
ставува до операторот-корисник. 

(4) Операторот-корисник има право во рок од 10 де-
на од приемот на известувањето за одбивање на бара-
њето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата ос-
нованост. 

(5) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на барањето од став 3 на овој член ја утврдува ос-
нованоста на одбивањето на барањето. Доколку утврди 
дека Операторот неосновано го одбил барањето, Аген-
цијата со решение ќе го задолжи операторот во рок од 
30 дена да склучи договор за обезбедување битстрим 
пристап и препродажба на битстрим услуга. 

 
Член 12 

Реализација на битстрим пристап или препродажба 
на битстрим услуга 

 
(1) Операторот ќе почне да дава битстрим пристап 

или препродажба на битстрим услуга ако операторот-
корисник има писмено барање од претплатникот на ко-
го треба да му обезбеди електронски комуникациски 
услуги. 

(2) Барањето од став (1) на овој член најмалку содр-
жи податоци за идентификација на корисникот и пот-
пис, како и видот на услугата што сака да му биде обез-
бедена од операторот-корисник. 

(3) За реализација на битстрим пристап или препро-
дажба на битстрим услуга од страна на операторот-ко-
рисник не е предуслов да постои претплатнички дого-
вор помеѓу претплатникот и Операторот. 

 
III.2 Технички можности за обезбедување битстрим 

пристап и препродажба на битстрим услуга 
 

Член 13 
Нивоа на битстрим пристап 

 
Постојат три нивоа на битстрим пристап и тоа: 
а) Ниво 1: Операторот дава пристапен линк до ДСЛ 

до краен корисник и го предава битстримот на опера-
торот-корисник директно по DSLAM. Операторот-ко-
рисник може да побара од Операторот да добие тех-
нички променет производ (дел за пристап) за тој да мо-
же да користи една или повеќе од имплементираните 
битски брзини или да побара Операторот да имплемен-
тира друга битска брзина по избор на крајниот корис-
ник, доколку тоа е технички можно (Прилог 1, Опција 
1).  

На ова ниво операторот-корисник кој е физички 
присутен на DSLAM, се овозможува тој самиот да ја 
обезбедува „backhaul“ услугата и може целосно да ја 
користи сопствената мрежа. Тоа му овозможува да го 
определи квалитетот на услугата низ `рбетните мрежи 
и да понуди подобар квалитет на „backhaul“ услугата, 
при тоа нудејќи му на крајниот корисник ДСЛ услуга 
со други технички карактеристики. 

б) Ниво 2: Операторот дава пристапен линк до ДСЛ 
до краен корисник и „backhaul“ услуга, при што бит-
стрим пристапот на операторот-корисник е на ATM-
PoP или на други технологии кои се користат (на тех-
нолошко ниво соодветно со ATM). Операторот-корис-
ник управува со серверот за далечински пристап до 
бродбенд (BRAS-broadband remote access server) и има 
можност да ги промени неговите параметри, во завис-
ност од типот на BRAS (Прилог 1, Опција 2). 

На ова ниво операторот-корисник може да му обез-
бедува на крајниот корисник услуги со различни тех-
нички карактеристики. 

в) Ниво 3: Операторот обезбедува пристапен линк 
до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, при 
што битстрим пристапот на операторот-корисник е на 
ниво на IP (Прилог 1, Опција 3). 

На ова ниво сообраќајот се тунелира во IP управу-
вана мрежа, со што се овозможува операторот- корис-
ник да го гарантира квалитетот на услугата. Интернет-
сообраќајот на операторот-корисник оди преку BRAS 
со кој управува Операторот. 

 
Член 14 

Препродажба на битстрим услуга 
 
(1) За препродажба на битстрим услуга се смета ко-

га Операторот обезбедува пристапен линк до ДСЛ до 
краен корисник и „backhaul“ услуга, а исто така обезбе-
дува и поврзување на операторот-корисник на јавната 
IP мрежа на Интернет, при што услугата што му ја 
обезбедува Операторот на операторот-корисник е иста 
со онаа што Операторот им ја  обезбедува на своите 
претплатници (Прилог 1, Опција 4). 

(2) Операторот-корисник не треба да има своја ин-
фраструктура, единствено што треба да направи е ус-
лугата да ја понуди на пазарот (да ја брендира), испора-
ча и наплати. 

 
Член 15 

Самостоен битстрим пристап 
 
Самостоен битстрим или самостоен големопрода-

жен широкопојасен пристап (St-WBA – Stand-alone 
Wholesale Bitstream Access) е услуга на битстрим при-
стап што му обезбедува xDSL линија на крајниот 
претплатник при што претплатникот не плаќа месечна 
претплата на PSTN-Операторот (Public Switched 
Telephone Network). 

 
Член 16 

Нивоа на битстрим пристап понудени  
од Операторот 

 
(1) Операторот во референтната понуда ги наведува 

нивоата на битстрим пристап определени во член 13 на 
овој правилник што тој ќе ги обезбедува. 

(2) Агенцијата, при одобрувањето на референтната 
понуда, може да побара од Операторот да даде допол-
нително образложение за понудените нивоа на бит-
стрим пристап. 

 
Член 17 

Пристапни точки 
 
Операторот во референтната понуда ги наведува 

следните информации за неговите пристапни точки за 
соодветното ниво на битстрим пристап и тоа: 

а) бројот, адресата и капацитетот на сите комутаци-
ски центри каде што може да се реализира битстрим 
пристапот; 

б) можни ограничувања, кои се оправдани од тех-
нички аспект, за бројот на оператори кои можат да 
пристапат на секој комутациски центар. 

 
Член 18 

Технички спецификации на точки за пристап 
 
(1) Референтна понуда содржи детален опис на тех-

ничките спецификации на точките за пристап на Опе-
раторот со наведување на релевантните стандарди за: 

- електричен и физички интерфејс, 
- интерфејс за пренос; 
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- интерфејс за сигнализација; 
- онаму каде што е неопходно, информации за 

функционалните капацитети кои се нудат преку интер-
фејсите. 

(2) Релевантните стандарди треба да се применат 
според следниот редослед: 

- национални стандарди; 
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандар-

дизација во телекомуникациите) 
- препораки на ITU-T. 
 

III.3 Информации за битстрим пристап  
и препродажба на битстрим услуга 

 
Член 19 

Информации за мрежата 
 
Операторот во референтната понуда наведува де-

тални информации за неговата мрежа со цел операто-
рите-корисници да можат да направат ефикасен избор 
на пристапните точки на кои ќе пристапат и да го пла-
нираат развојот на нивната мрежа и услуги, а особено: 

а) архитектурата и мапа на мрежата; 
б) типот, бројот и локацијата на целата опрема што 

се користи. 
 

III.4 Информации за опремата, безбедносни проце-
дури и применливи инструкции/стандарди за нејзи-

но поврзување 
 

Член 20 
Информации за опремата 

 
Операторот во референтната понуда обезбедува ин-

формации за опремата што ќе се користи за обезбедува-
ње битстрим пристап за соодветното ниво на битстрим 
пристап, како и безбедносните процедури и применли-
вите инструкции/стандарди за нејзино поврзување. 

 
Член 21 
Дефекти 

 
(1) Ако на некое од средствата што ги обезбедува 

Операторот настане дефект, Операторот ги презема си-
те неопходни активности за идентификација и отстра-
нување на дефектот и ги елиминира или ограничува 
потенцијалните загуби, во рок кој не може да биде по-
долг од 1 час од известувањето за настанатиот дефект 
дадено од страна на операторот-корисник или од мо-
ментот кога Операторот на било кој друг начин ќе доз-
нае за дефектот. 

(2) Најдолгиот рок за отстранување на дефектите е 
8 часа за битстрим пристап и 4 часа за препродажба на 
битстрим услуга за 95% од дефектите, а за 5% од дефе-
ктите на битстрим пристап и препродажба на битстрим 
услуга е 8 часа од известувањето за дефектот од страна 
на операторот-корисник или од моментот кога Опера-
торот ќе го открие дефектот на било кој друг начин. 
Ако резултатите од тестирањата спроведени од опера-
торот-корисник соодветствуваат со резултатите на 
Операторот, најдолгиот рок за отстранување на дефе-
ктот е 4 часа за 95% од случаите и 8 часа за 5% од де-
фектите. 

(3) Доколку дефектот се случи во просторот на 
Операторот, најдолгиот рок за отстранување на дефе-
ктот е 2 часа од известувањето за дефектот од страна 
на операторот-корисник или од моментот кога Опера-
торот ќе го открие дефектот на било кој друг начин. 

(4) Надоместокот за отстранување на дефектот це-
лосно ќе биде на товар на Операторот, освен ако се до-
каже дека операторот-корисник е одговорен за настана-
тиот дефект. 

(5) Доколку Операторот не успее да го запази рокот 
наведен во став (1) и став (2) на овој член, а операто-
рот-корисник го отстрани дефектот на своја сметка 
според условите одредени од Операторот, соодветните 
трошоци на истиот ќе му бидат надоместени од Опера-
торот.  

(6) Казните за пречекорување на рокот за поправа-
ње на дефектите ќе бидат определени од страните во 
договорот за битстрим пристап и битстрим услуга и 
истите најмалку треба да ја покријат штетата што му е 
нанесена на операторот-корисник предизвикана од де-
фектот или изгубената добивка од услугите преку бит-
стрим пристап и битстрим услуга за тој период.  

 
III.5 Склучување на договори 

 
Член 22 

Склучување на општ договор 
 
(1) Операторите склучуваат општ договор за бит-

стрим пристап или препродажба на битстрим услуга во 
рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесу-
вање на барањето за склучување општ договор за бит-
стрим пристап или препродажба на битстрим услуга. 

(2) Доколку општиот договор не е склучен во рокот 
утврден во став (1) на овој член, на барање доставено 
од еден од операторите, Агенцијата постапува согласно 
Законот за електронските комуникации. 

(3) Општиот договор за битстрим пристап или пре-
продажба на битстрим услуга треба да е во согласност 
со референтната понуда одобрена од Агенцијата и За-
конот за електронските комуникации и треба да содр-
жи најмалку одредби за: 

a) правата и обврските на Операторот и операторот-
корисник; 

б) услугите и видот на колокацијата кои Операто-
рот ќе му ги обезбедува на операторот-корисник; 

в) времетраење на општиот договор кое не може да 
биде пократко од 2 години;  

г) начинот и постапката за раскинување и измена на 
општиот договор за битстрим пристап или препродаж-
ба на битстрим услуга; 

д) сите постапки за обесштетување. 
(4) Општиот договор за битстрим пристап или пре-

продажба на битстрим услуга меѓу Оператор и опера-
тор-корисник  се доставува до Агенцијата во рок од 15 
дена од денот на неговото потпишување во печатена и 
електронска форма. 

(5) Агенцијата ги објавува оние делови од општиот 
договор на својата веб страна кои не се од доверлив ка-
рактер согласно одредбите на Законот за електронски-
те комуникации, прописите донесени врз основа на не-
го и друг закон. 

 
Член 23 

Склучување на посебни договори 
 
(1) Врз основа на општиот договор, операторот-ко-

рисник со Операторот склучува посебен договор за ко-
локација и посебен договор за битстрим пристап или 
препродажба на битстрим услуга. 

(2) Во посебниот договор за колокација, меѓу дру-
гото, се утврдува рокот за имплементација на колока-
ција кој не може да биде подолг од 60 работни дена. 
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(3) Во посебниот договор за битстрим пристап или 
препродажба на битстрим услуга, меѓу другото, се 
утврдува рокот за имплементација на конкретниот бит-
стрим пристап или препродажба на битстрим услуга, 
кој не може да биде подолг од 15 работни дена. 

(4) Посебните договори задолжително треба да со-
држат одредби за договорна казна во случај кога Опе-
раторот не се придржува кон роковите утврдени во ста-
вот (2) и (3) на овој член. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ 

 
Член 24 
Извештај 

 
(1) Операторот податоците од Прилог 2 кој е соста-

вен дел на овој правилник, а кои се однесуваат на ква-
литетот на битстрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга, ги доставува до Агенцијата и ги објавува 
на својата веб-страна најдоцна до 31 март во тековната 
година за претходната година. 

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член 
ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок 
од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинито-
ста на доставените податоци и за таа цел може да бара 
Операторот да и достави извештаи од направени мере-
ња и друга документација. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 25 
„Македонски Телеком” АД за електронски комуни-

кации-Скопје, како оператор со значителна пазарна 
моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи 
и услуги согласно член 146 став (1) од Законот за еле-
ктронските комуникации, во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник доставува до 
Агенцијата референтна понуда за битстрим пристап и 
препродажба на битстрим услуга согласно со одредби-
те на овој правилник. 

 
Член 26 

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

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
    Бр. 11-231/5                    Агенција за електронски  

5 декември 2008 година                  комуникации 
       Скопје                       Комисија 
                                     Претседател, 

      Софче Јовановска, с.р. 
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3219. 
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 

49 и член 95 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како 
орган на Агенцијата за електронски комуникации на 
состанокот одржан на ден 5.12.2008  година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за регулирање на малопродажните цени на фиксни 
говорни телефонски мрежи и услуги од страна на опе-
ратор со значителна пазарна моќ (во натамошниот 
текст: Оператор) на релевантните пазари за продажба 
на производи и услуги на мало и тоа: број 1-Пристап 
до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за рези-
денцијални крајни корисници, број 2-Пристап до јавна 
телефонска мре`а на фиксна локација за деловни крај-
ни корисници, број 3-Јавно достапни локални и/или на-
ционални телефонски услуги на фиксна локација за ре-
зиденцијални крајни корисници, број 4-Јавно достапни 
меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални крајни корисници, број 5-Јавно достап-
ни локални и/или национални телефонски услуги на 
фиксна локација за деловни крајни корисници и број 6- 
Јавно достапни меѓународни телефонски услуги на 
фиксна локација за деловни крајни корисници. 

 
Член 2 

При утврдувањето на малопродажните цени што 
Операторот им ги наплаќа на претплатниците за обез-
бедување на фиксни говорни телефонски мрежи и ус-
луги ги применува следните принципи за: 

- Недискриминација; 
- Транспарентност; 
- Контрола на цени. 
  

Член 3 
Малопродажната цена што ја нуди Операторот за 

соодветниот вид на услуга треба да биде еднаква за 
сите претплатници што користат иста услуга. 

  
Член 4 

(1) Операторот до Агенцијата за електронски кому-
никации (во натамошниот текст: Агенција) доставува 
Ценовник за поединечните малопродажни цени во кои 
посебно се прикажуваат еднократните надоместоци, 
месечните надоместоци и можните попусти за секоја 
од услугите што ги обезбедува, а особено цените за 
следните услуги: 

- пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна ло-
кација за резиденцијални крајни корисници; 

- пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна ло-
кација за деловни  крајни корисници; 

- јавно достапни локални и/или национални теле-
фонски услуги на фиксна локација за резиденцијални 
крајни корисници; 

- јавно достапни меѓународни телефонски услуги на 
фиксна локација за резиденцијални крајни корисници; 

- јавно достапни локални и/или национални теле-
фонски услуги на фиксна локација за деловни крајни 
корисници; 

- јавно достапни меѓународни телефонски услуги 
на фиксна локација за деловни крајни корисници. 

(2) Ценовникот од став (1) на овој член, Операторот 
го доставува  до Агенцијата во рок од 30 дена од денот 
на назначување за оператор со значителна пазарна моќ 
на релевантните пазари за продажба на производи и 
услуги на мало, број 1 до број 6 и истиот го објавува на 
својата веб страна во рок од 5 дена од денот на 
неговото доставување во Агенцијата.  

(3) Доколку Операторот планира промени во Це-
новникот од став (1) на овој член, Операторот доставу-
ва известување за промена на истиот до Агенцијата во 
рок не пократок од 30 дена пред планираната промена 
со детално образложение за промените. 

(4) Интегрален ажуриран ценовник, Операторот об-
јавува на својата веб страна во рок од 5 дена од денот 
на ефектуирањето на промените од став (3) на овој 
член. 

 
Член 5 

(1) Доколку Агенцијата утврди дека на одреден ма-
лопродажен пазар нема ефективна конкуренција, од-
носно доколку утврди дека соодветниот големопрода-
жен регулиран пазар, како и услугите за избор и пре-
дизбор на оператор, не ги даваат очекуваните резулта-
ти, согласно член 49 став (1) од Законот за електрон-
ските комуникации, може на Операторот да му намет-
не забрана за: 

а) наплаќање на превисоки цени; 
б) вршење опструкции за влез на пазарот; 
в) ограничување на конкуренцијата со воспоставу-

вање на високи или ниски цени; 
г) давање на неоправдани предности на определени 

крајни корисници; 
д) врзување на услуги. 
(2) Агенцијата, согласно член 49 став (2) од Законот 

за електронските комуникации,  може да пропише еден 
од следниве начини на регулирање на малопродажните 
цени: 

а) ограничување на малопродажната цена (Price Cap 
regime); 

б) регулирање на индивидуалните тарифи; 
в) определување на цени според цени на споредли-

ви пазари; 
г) цени ориентирани според трошоци. 
(3) Агенцијата може да ја пропише формата и сме-

тководствената методологија за пресметување на тро-
шоците што треба да ја користи Опероторот. 

(4) Усогласеноста на сметководствениот систем за 
трошоци ја потврдува независен ревизор, избран од 
Агенцијата. Трошоците за работа на независниот реви-
зор се на сметка на Агенцијата. 

(5) Агенцијата еднаш годишно на својата веб стра-
на ја објавува изјавата за усогласеноста на сметководс-
твениот систем за трошоци. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 6 

(1) „Македонски Телеком” АД за електронски ко-
муникации-Скопје, како оператор со значителна пазар-
на моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мре-
жи и услуги согласно член 146 став (1) од Законот за 
електронските комуникации, во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник доставу-
ва до Агенцијата Ценовник за малопродашните услуги 
од релевантните пазари 1 до 6 согласно со одредбите 
на овој правилник. 



Стр. 56 - Бр. 154 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 2008 
 

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

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
   Бр. 11-231/6                   Агенција за електронски 

5 декември 2008 година                   комуникации 
      Скопје                            Комисија 
                                         Претседател,  

                                             Софче Јовановска, с.р. 
____________ 

 
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 

3220. 
Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 

став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), дирек-
торот на Управата за ветеринарство, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА БИВАЛВНИ МЕКОТЕЛИ КОИ СЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИ, СКЛАДИРАНИ ИЛИ ЗА НИВ Е 
ИЗДАДЕН ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИ-
ФИКАТ ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ И СЕ НАМЕНЕТИ  

ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ 
 
I. Се забранува увоз во Република Македонија на 

пратки со бивалвни мекотели кои се произведени, 
складирани или за нив е издаден ветеринарно-здрав-
ствен сертификат во  Република Перу и се наменети за 
исхрана на луѓе. 

II. Забраната за увоз во Република Македонија од 
точка I на ова решение не се однесува на следниве прат-
ки: 

1. евисцерирани мекотели од аквакултурно потекло 
кои припаѓаат на фамилијата Pectinidae; 

2. бивалвни мекотели кои биле подложни на след-
ниве термички третмани: 

- потопување во зовриена вода во времетраење по-
требно да се постигне внатрешна температура на месо-
то на мекотелите не пониска од 900С и одржување на 
оваа минимална температура за период не пократок од 
90 секунди; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- готвење во времетраење од три до пет минути во 
затворен сад со температура помеѓу 1200С и 1600С, и 
притисокот помеѓу 2 и 5 kg/cm2 по што следи отстрану-
вање на оклопите и замрзнување на месото на вна-
трешна температура од -200С; и 

 - подложување на пареа под притисок во затворен 
сад во времетраење потребно да се постигне внатрешна 
температура на месото на мекотелите не пониска од 
900С и одржување на оваа минимална температура за 
период не пократок од 90 секунди. Методата која се 
употребува треба да биде валидирана. Треба да се вос-
поставени постапки базирани на НАССР принципи за 
да се верифицира униформната дистрибуција на топли-
ната. 

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 11-15664/3  

9 декември 2008 година                   Директор, 
            Скопје                            Дејан Рунтевски, с.р. 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

3221. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 
37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална 
политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2008 година, во однос на месец октомври 2008 го-
дина, е повисока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 
2008 година, во однос на месец октомври 2008 година, 
за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,1%. 

 
                                       Министер, 
                                     Џељаљ Бајрами, 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. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 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. 

 


