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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1444. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2005 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� број 
96/2004), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 декември 2005 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ  КОРИСНИЦИ 

 
Член 1 

Меѓу буџетските корисници кај сметката 637, катего-
рија 40 се врши следнава прераспределба на средства: 
Во Разделот 02001 Собрание на Република Маке-

донија во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни 
плати и надоместоци износот �109.252.000� се замену-
ва со износот �114.545.000�, во ставката 402 Придоне-
си за социјално осигурување од работодавачите изно-
сот �41.540.000� се заменува со износот �46.210.000� и 
во ставката 403 Останати придонеси од плати износот 
�259.000� се заменува со износот �284.000�. 
Во Разделот 02003 Државна комисија за спречу-

вање на корупцијата во потпрограмата Г1 во  ставка-
та 401 Основни плати и надоместоци износот 
�1.199.000� се заменува со износот �1.429.000� и во 
ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите износот �496.000� се заменува со изно-
сот �616.000�. 
Во Разделот 02005 Комисија за заштита на кон-

куренцијата во потпрограмата 20 во ставката 401 Ос-
новни плати и надоместоци износот �865.000� се заме-
нува со износот �1.535.000�, во ставката 402 Придоне-
си за социјално осигурување од работодавачите изно-
сот �520.000� се заменува со износот �840.000� и во 
ставката 403 Останати придонеси од плати износот 
�3.000� се заменува со износот �13.000�. 
Во Разделот 04002 Служба за општи и заеднички 

работи во Владата на Република Македонија во пот-
програмата 10 во ставката 401 Основни плати и надо-
местоци износот �38.735.000� се заменува со износот 
�42.235.000�. 
Во Разделот 06001 Министерство за внатрешни ра-

боти во потпрограмата В1 во ставката 401 Основни плати 
и надоместоци износот �386.000.000� се заменува со изно-
сот �415.815.028�, во ставката 402 Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите износот �201.000.000� 
се заменува со износот �211.153.899�, во потпрограмата 
20 во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување 
од работодавачите износот �1.498.762.000� се заменува со 
износот �1.513.580.751� и во ставката 403 Останати при-
донеси од плати износот �7.550.000� се заменува со изно-
сот �7.709.322�. 
Во Разделот 16001 Министерство за образование 

и наука во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни 
плати и надоместоци износот �48.964.000� се заменува 
со износот �54.110.000�, во потпрограмата 20 во ста-
вката 401 Основни плати и надоместоци износот 
�3.210.564.891� се заменува со износот �3.238.986.891�, 
во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување 
од работодавачите износот �1.265.079.735� се заменува 
со износот �1.287.079.735�, во потпрограмата 30 во ста-
вката 401 Основни плати и надоместоци износот 
�1.295.413.000� се заменува со износот �1.318.500.000�, 
во потпрограмата 40 во ставката 402 Придонеси за со-
цијално осигурување од работодавачите износот 
�282.051.000� се заменува со износот �286.000.000�, во 
потпрограмата 80 во ставката 401 Основни плати и на-
доместоци износот �78.116.109� се заменува со износот 
�85.300.000� и во ставката 402 Придонеси за социјално 
осигурување од работодавачите износот �32.064.265� 
се заменува со износот �35.000.000�. 

Во Разделот 31010 Јавно обвинителство на Ре-
публика Македонија во потпрограмата 20 во ставката 
401 Основни плати и надоместоци износот 
�126.491.000� се заменува со износот �128.741.000�, во 
ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите износот �50.515.000� се заменува со 
износот �52.965.000� и во ставката 403 Останати при-
донеси од плати износот �297.000� се заменува со из-
носот �327.000�. 
Во Разделот 38003 Казнено-поправен дом Битола 

во потпрограмата 20 во  ставката 401 Основни плати и 
надоместоци износот �10.367.000� се заменува со изно-
сот �11.556.000�, во ставката 402 Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите износот 
�4.442.000� се заменува со износот �4.925.000� и во 
ставката 403 Останати придонеси од плати износот 
�21.000� се заменува со износот �25.000�. 
Во Разделот 38009 Казнено-поправен дом Штип 

во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и 
надоместоци износот �6.955.000� се заменува со изно-
сот �7.275.000�, во ставката 402 Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите износот �2.951.000� 
се заменува со износот �3.166.000� и во ставката 403 
Останати придонеси од плати износот �15.000� се заме-
нува со износот �18.000�. 
Во Разделот 04001 Влада на Република Македо-

нија во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни 
плати и надоместоци износот �49.766.000� се заменува 
со износот �48.766.000�, во потпрограмата К5 во ста-
вката 401 Основни плати и надоместоци износот 
�36.795.000� се заменува со износот �13.138.000� и во 
ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од 
работодавачите износот �15.038.408� се заменува со 
износот �7.038.408�. 
Во Разделот 05001 Министерство за одбрана во 

потпрограмата 20 во ставка 402 Придонеси за социјал-
но осигурување од работодавачите износот 
�649.645.000� се заменува со износот �619.645.000� и 
во ставката 403 Останати придонеси од плати износот 
�3.768.000� се заменува со износот �3.568.678�. 
Во Разделот 09005 Управа за јавни приходи во 

потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и на-
доместоци износот �289.189.000� се заменува со изно-
сот �265.189.000� и во ставката 402 Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите износот 
�115.486.000� се заменува со износот �111.486.000�. 
Во Разделот 10001 Министерство за економија во 

потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и на-
доместоци износот �29.121.000� се заменува со износот 
�22.121.000� и во ставката 402 Придонеси за социјално 
осигурување од работодавачите износот �12.757.000� 
се заменува со износот �9.757.000�. 
Во Разделот 12101 Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање во потпрограмата 40 во 
ставката 401 Основни плати и надоместоци износот 
�1.313.000� се заменува со износот �313.000�. 
Во Разделот 13001 Министерство за транспорт и 

врски во потпрограмата 30 во ставката 401 Основни 
плати и надоместоци износот �83.564.000� се заменува 
со износот �70.864.000� и во ставката 402 Придонеси за 
социјално осигурување од работодавачите износот 
�35.939.000� се заменува со износот �29.939.000�. 
Во Разделот 15001 Министерство за труд и социјална 

политика во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни 
плати и надоместоци износот �67.041.544� се заменува со из-
носот �65.041.544� и во ставката 402 Придонеси за социјално 
осигурување од работодавачите износот �27.812.000� се за-
менува со износот �26.812.000�. 
Во Разделот 16002 Биро за развој на образовани-

ето во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни пла-
ти и надоместоци износот �37.469.000� се заменува со 
износот �35.469.000� и во ставката 402 Придонеси за 
социјално осигурување од работодавачите износот 
�16.053.000� се заменува со износот �15.053.000�. 
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Во Разделот 21001 Државен завод за геодетски 
работи во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни 
плати и надоместоци износот �151.721.000� се замену-
ва со износот �144.721.000� и во ставката 402 Придоне-
си за социјално осигурување од работодавачите изно-
сот �63.524.000� се заменува со износот �60.524.000�. 
Во Разделот 22001 Државен завод за статистика 

во потпрограмата 30 во ставката 401 Основни плати и 
надоместоци износот �6.843.000� се заменува со изно-
сот �2.500.000� и во ставката 402 Придонеси за соци-
јално осигурување од работодавачите износот 
�2.730.000� се заменува со износот �730.000�. 
Во Разделот 29010 Судска власт во потпрограмата 

20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци изно-
сот �688.138.000� се заменува со износот �661.666.696� 
и во ставката 403 Останати придонеси од плати изно-
сот 1.879.000� се заменува со износот �1.797.000�. � 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број  07- 4503/1             Претседател на Собранието 

6 декември 2005 година      на Република Македонија, 
      Скопје                     д-р Љупчо Јордановски, с.р.  

__________ 
 
    ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1445. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ШКРИЛЕЦ НА 
�МАРИЈАН� ДОО С.ЛУБНИЦА, ОПШТИНА КОН-
ЧЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОЏА КРАН ВО БЛИЗИНА  

НА С.ОЏАЛИЈА, ОПШТИНА ШТИП 
 

1. На �МАРИЈАН� ДОО с.Лубница, општина Конче, 
се дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина - шкрилец, на локалитетот Коџа Кран во близина на 
с.Оџалија, општина Штип, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусеб-
но поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелава и тоа:  
ТОЧКА КООРДИНАТА 

Х 
КООРДИНАТА 

Y 
Т-1 4.622.500,00 7.610.550,00 
Т-2 4.622.500,00 7.611.350,00 
Т-3 4.621.500,00 7.611.500,00 
Т-4 4.621.500,00 7.611.550,00  

Површината на просторот на експлоатационото по-
ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,94 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 100/05). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП �Маке-
донски шуми� треба благовремено да изврши сеча на шу-
мата, а истовремено �МАРИЈАН� ДОО с.Лубница, оп-
штина Конче, треба да изврши пошумување на соодветна 
површина која ќе ја определи ЈП �Македонски шуми�. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
        Бр. 19-4283/1                     Претседател на Владата 
1 декември 2005 година         на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1446. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за водните 

заедници (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 51/03), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 1.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА �БЛАТЕЦ�-БЛАТЕЦ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница �Блатец� од с. 
Блатец се пренесува на користење и управување ин-
фраструктурата за наводнување од две мали земјено 
насипни - брани, придружни објекти и каналска мрежа 
за наводнување, како независен хидромелиоративен 
систем на територијата на оваа водна заедница како по-
вршина на земјоделско земјиште од 400 ха и која прет-
ставува хидротехничка целина за хидромелиоративна-
та единица врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- мала земјено - насипна брана �Блатец - 1� со виси-
на од 23,50 метри, должина на круната 92,00 м, ширина 
на круната 4 м, нагиб на косината 1:2,8 и запремнина 
на акумулацијата од 131.000 м3 вода со преливен орган 
со брз ток, слапиште и темелен испуст; 

- мала земјено - насипна брана �Блатец 2�, со виси-
на од 20,50 метри, должина на круната 71,60 м, ширина 
на круната 4 м, нагиб на косината 1:2,8 и запремнина 
на акумулацијата од 94.000 м3 вода, со преливен орган 
со брз ток, слапиште и темелен испуст; 

- еден преграден праг со уреден водозафат на река 
Блатешница; 

- четири преградни објекти (прегради) на река Осој-
ница: преграда бр. - 1, �Јусинско поле�, преграда бр. - 2, 
�Оџинско поле�, преграда бр. - 3, �Смрикинско поле�, 
преграда бр. - 4 �Самоковско поле� и еден преграден 
објект (преграда) на �Куријски јаз�; 

- 19 (деветнаесет) уредени водозафати (бентови) на 
водотеците за времена употреба; 

- бетонски водозафат на река Блатешница со земјен 
канал со должина од 1200 м кој носи вода до браните; 

- една точка (водозафат) реката Блатешница за 
снабдување со вода на бетонски цевковод (тип Ц), со 
должина од 4000 метри, со пречник (дијаметар) од Ф-400, 
три прекидни комори со затворачи и со 22 уредени точ-
ки за испорака за вода и 

- земјена каналска мрежа со должина од 22000 ме-
три, со ширина на дното на каналите од 1 м. и длабочи-
на од 0,70 м. 

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, ќе го из-
врши комисија, што со решение ќе ја формира мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 19-4310/1                    Претседател на Владата 

1 декември 2005 година       на Република Македонија, 
    Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1447. 
Врз основа на член 94 од Законот за внатрешна пло-

видба (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
27/00 и 74/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 1 декември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДО-
МЕСТОК ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД  

НА СТРАНСКИ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината и начинот 

на плаќање надоместок за вршење технички преглед на 
странски пловни објекти наменети за разонода и спорт 
на езерата на Република Македонија. 
Средствата остварени од технички преглед на 

странски пловни објекти се уплатуваат на сметката 
на Министерството за транспорт и врски � сопстве-
ни приходи, а се користат за изградба, реконструк-
ција, одржување и заштита на објектите и пловните 
патишта на внатрешните води согласно членот 96 од 
Законот. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот од член 1 на оваа одлука 
се наплаќа при издавање одобрение за пристанување на 
странски пловен објект, утврден според должината на 
пловниот објект во следните износи: 

 
1. за чамец: 
- до 2,50 метри должина, со механички двигател со  
јачина до кв.                                              1000,00 ден. 
- од 2,50 до 4,00 метри должина             1.500,00 ден. 
- од 4,00 до 5,00 метри должина             2.000,00 ден. 
- од 5,00 до 6,00 метри должина             3.000,00 ден. 
- од 6,00 до 7,00 метри должина             4.000,00 ден. 
- од 7,00 до 8,00 метри должина             5.000,00 ден. 
- од 8,00 до 9,00 метри должина             6.000,00 ден. 
- од 9,00 до 10,00 метри должина           7.000,00 ден. 
- од 10,00 до 11,00 метри должина         8.000,00 ден. 
- од 11,00 до 12,00 метри должина         9.000,00 ден. 
- над 12,00 метри должина                    10.000,00 ден. 

 
2. за јахта: 
- од 12,00 до 15,00 метри должина       10.500,00 ден. 
- од 15,00 до 20,00 метри должина       12.000,00 ден. 
- над 20,00 метри должина                    15.000,00 ден. 
 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Број 19-4280/1                    Претседател на Владата  
1 декември 2005 година         на Република Македонија,   
            Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1448. 
Врз основа на член 383, став 1, алинеја 6 и член 439, 

став 1 од Законот за трговски друштва (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 28/04),  Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
01.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ВЛОГОТ НА �ЕЛЕКТРО-
СТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�, АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВА-
ЊЕ  СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
 
1. Се одобрува докапитализација на финансиската по-

мош од Швајцарската конфедерација на Владата на Репуб-
лика Македонија изразена во вредност на имот (средства) 
во влогот на �Електростопанство на Македонија�, 

Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија, во државна сопственост - Скопје  во 
износ од 8.601.477 CHF во денарска противвредност по 
среден курс на Народната банка на Република Македонија 
на денот на стапување во сила на оваа одлука. 

2. Пререгистрација на влогот на Друштвото и него-
во запишување во Централниот депозитар за хартии од 
вредност ќе  изврши �Електростопанство на Македони-
ја�, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдува-
ње со електрична енергија. 

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

 
         Бр. 19-4521/3                    Претседател на Владата 
1 декември 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1449. 
Врз основа на член 383, став 1, алинеја 6 и член 

439, став 1 од Законот за трговски друштва (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/04), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИОТ ВЛОГ 
НА �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИ-
ЈА�, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

 
1. Се одобрува зголемување на акционерскиот ка-

питал на �Електростопанство на Македонија�, Акцио-
нерско друштво за дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија, во државна сопственост, Скопје, во 
износ од 8.553.350.469,00 денари. 

2. Пререгистрација на влогот на Друштвото и него-
во запишување во Централниот депозитар за хартии од 
вредност ќе изврши �Електростопанство на Македони-
ја�, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдува-
ње со електрична енергија. 

3. Оваа одлука влегува со сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
 Бр. 19-4521/2                 Претседател на Владата 

1 декември 2005 година         на Република Македонија,  
      Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1450. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
1.12.2005 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДОО-
ЕЛ - Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. �Маршал Тито� бр. 1 во Струмица. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 18 
автомати за игри на среќа и еден електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 
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- 50% од износот, 26.000 евра во денарска противвред-
ност по среден курс на Народна банка на Република Македо-
нија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати најдоцна 
до 30 јануари во тековната година за секоја година додека 
трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден 
курс на Народна банка на Република Македонија што се 
применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 

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

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

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

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

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

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

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
Бр. 19-4356/1                       Претседател на Владата 

1 декември 2005 година         на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1451. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
1.12.2005 година, одобри  

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР. 19-3246/1 ОД 9.09.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО 
И УСЛУГИ �МАСТЕРБЕТ� ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА  
НА УЛ. �ЈАНЕ САНДАНСКИ� ББ ВО ТЕТОВО 

 
1. Во Лиценцата под бр. 19-3246/1 од 9.09.2005 година 

издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услу-
ги �МАСТЕРБЕТ� ДООЕЛ Скопје за постојано приреду-
вање на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точка-
та 3 бројот �15� се заменува со бројот �17�. 

2. Ова изменување на лиценцата се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 19-4281/1                       Претседател на Владата 

1 декември 2005 година         на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
1452. 
Врз основа на членот 20, став 4 од Законот за мемо-

ријалниот споменици и спомен-обележјата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 66/04), министе-
рот за култура, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО 
НА РЕГИСТРИТЕ НА МЕМОРИЈАЛНИТЕ 
СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈАТА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на водењето на регистрите на меморијалните 
споменици и спомен-обележјата, што ги водат Мини-
стерството за култура, како орган на државната  управа 

надлежен за работите од областа на културата и оп-
штините, градот Скопје и општините во градот Скопје, 
за своето подрачје.  

Член 2 
Регистарот на меморијалните споменици, што го 

води Министерството за култура, се состои од картон-
ски влошки коишто се печатат според образецот бр.1 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Централниот регистар на спомен-обележјата што го 
води Министерството за култура, се состои од картон-
ски влошки коишто се печатат според образецот бр.2 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Регистарот на спомен-обележјето,  што го води оп-
штината, градот Скопје и општините во градот Скопје, 
за своето подрачје, се состои од картонски влошки кои-
што се печатат според образецот бр.3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Картонската влошка од членовите 2, 3 и 4 е цврста 
и еластична, со димензии 21х29 цм. 
Картонската влошка ги содржи следните податоци: на-

зив на регистарот, орган на државната управа надлежен за 
работите на културата, односно општина, градот Скопје и 
општината во градот Скопје; назив на меморијалниот споме-
ник, односно спомен-обележјето; датум на заведување; ре-
ден број; поединечен објект или група објекти; број на прија-
ва; место, општина и локација (катастарска парцела, адреса и 
др.); автор; димензии; материјал и техника; датум на преда-
вање на користење; инвеститор; износ на средства; акт за 
прогласување на културно наследство (број на решение); 
конзервација и реставрација (број на досие); патронат; изме-
ни на меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето; 
преместување на меморијалниот споменик, односно спомен-
обележјето; забелешка, обработил (име и презиме); овласте-
но лице (име и презиме); место за печат. 
Податоците во картонската влошка се впишуваат со 

машина за пишување или со електронски печатач. 
 

Член 6 
По впишувањето на податоците, картонските вло-

шки се заверуваат со потпис на овластени лица и печат 
на органот што го води регистарот. 
Исправките во картонските влошки се вршат со цр-

вено мастило, заверени со потпис на овластено лице и 
печат на органот што го води регистарот. 

 
Член 7 

Картонските влошки се вметнуваат во проѕирни 
пластични обвивки. 
Во пластичните обвивки се вметнува и фотографија 

на меморијалниот споменик, односно спомен-обележ-
јето, со димензии 13х18 цм. 

 
Член 8 

Картонските влошки за меморијалните споменици 
се пополнуваат во еден примерок. 
Картонските влошки за спомен-обележјата се по-

полнуваат во два примероци, од кои еден се доставува 
до Министерството за култура, за Централниот реги-
стар. 

Член 9 
Регистрите од членовите 2, 3 и 4 на овој правилник 

се водат и електронски. 
 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
  Бр. 30-5862/7                    Министер за култура,  

2 ноември 2005 година           Благој Стефановски, с.р.  
      Скопје 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1453. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86, 17/91 и 84/05), 
Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ  ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Обршани - 
Општина Кривогаштани. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Обршани,  
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-7912/1 

5 декември 2005 година                   Директор, 
    Скопје                      Бисера Јакимовска, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

1454. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 45, а во врска со 

член 44 и член 48 од Законот за електронските комуника-
ции (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 
13/2005), Комисијата како орган на Агенцијата за електрон-
ски комуникации (во натамошниот текст: Агенцијата), на 
состанокот одржан на 19.10.2005 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ 
ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНАТА 
ПОНУДА ЗА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА 
ЈАМКА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ  

Член 1 
Предмет  

Со овој правилник се пропишува нивото на детал-
ност на информациите содржани во референтната понуда 
за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивно-
то објавување, условите за обезбедување разврзан при-
стап на локална јамка, како и обврската за доставување на 
референтната понуда за разврзан пристап на локална јам-
ка на операторот со значителна пазарна моќ, меѓу другото 
и на пазарот за јавни фиксни говорни телефонски мрежи 
и ус  на одобрување до Агенцијата. луги

 
Член 2 

Дефиниции и појаснувања  
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

за електронските комуникации, се употребуваат и де-
финиции и појаснувања со следното значење: 

 (а) локална јамка (local loop) е физичко комуни-
кациско коло, од упредена бакарна парица односно пар 
бакарни жици, меѓу просториите на претплатникот и 
главниот разделник или соодветно средство на јавна 
фиксна телефонска мрежа;      

 (б) разврзан пристап на локална јамка 
(unbudled acccess to the local loop) е целосно разврзан 
пристап на локална јамка или поделен пристап на ло-
кална јамка, при што не се менува сопственоста на ло-
калната јамка; 

 (в)  целосно разврзан пристап на локална јамка 
(full unbudlet access to the local loop)  е пристап на ба-
рателот на локална јамка на обврзаниот оператор зара-
ди користење на целиот радиофреквенциски спектар на 
упредената бакарна парица; 

 (г)  поделен пристап на локална јамка (shared access 
to the local loop) е пристап на барателот на локална јамка 
на обврзаниот оператор со можност на користење на него-
ворниот опсег од радиофреквенцискиот спектар на упреде-
ната бакарна парица, при што обврзаниот оператор продол-
жува да ја користи локалната јамка во говорниот опсег за 
обезбедување на јавни говорни телефонски услуги;  

 (д) колокација е обезбедување на физички про-
стор и технички средства од страна на обврзаниот опе-
ратор за поставување и поврзување на опремата на ба-
рателот за пристап на локалната јамка. 
Колокацијата може да биде Физичка колокација и 

Оддалечена колокација: 
- Физичка колокација е колокација при која опрема-

та на барателот се сместува во просторијата на главни-
от разделник на обврзаниот оператор, а кога за тоа не-
ма простор, обврзаниот оператор определува простор 
за поставување на опремата на барателот во друга про-
сторија во истиот објект во кој се наоѓа и просторијата 
на главниот разделник; 

- Оддалечена колокација е колокација при која об-
врзаниот оператор дава разврзан пристап на локална 
јамка надвор од објектот каде што се наоѓа главниот 
разделник, при што опремата на соодветен начин е по-
врзана со главниот разделник на обврзаниот оператор; 

(ѓ) главен разделник (MDF - Main Distribution 
Frame) е место каде локалната јамка е поврзана со 
претплатничкиот степен на соодветната локална теле-
фонска централа на обврзаниот оператор; 

 (е ) ЛРИЦ (Long Run Incremental Costs) е методо-
логија за пресметка на долгорочни трошоци; 

 (ж) обврзан оператор (notified operator) е оператор 
со значителна пазарна моќ, меѓу другото и на пазарот за 
јавни фиксни говорни телефонски мрежи и услуги; 

 (з) барател (beneficiarѕ) е оператор на јавна кому-
никациска мрежа и/или давател на јавни комуникаци-
ски услуги кој бара разврзан пристап на локална јамка; 

 (ѕ) интегритет на јавна комуникациска мрежа е 
збир на технички барања за постапка, работа и измена 
во јавната комуникациска мрежа со цел да се обезбеди 
непречено користење на меѓусебно поврзаните јавни 
комуникациски мрежи.   

Член 3 
Обврска за обезбедување разврзан пристап 

 
Обврзаниот оператор е должен да ги задоволи бара-

њата за разврзан пристап на локална јамка од својата 
мре а каде што е тоа технички можно. ж

 
Член 4 

Содржина на референтната понуда  
Референтната понуда за разврзан пристап на локал-

на јамка (во натамошниот текст: референтна понуда), 
на обврзаниот оператор, меѓу другото треба да содржи: 

- општи услови за разврзан пристап на локална јам-
ка и колокација; 

- податоци и услови за колокација; 
- пристап до информации во врска со разврзаниот 

пристап на локална јамка и колокација; 
- карактеристики на елементите на јавната фиксна 

телефонска мрежа на кои обврзаниот оператор нуди 
целосно разврзан пристап на локална јамка односно 
поделен пристап на локална јамка, како и техничките 
карактеристики на бакарните упредени парици во ло-
калната јамка за користење на соодветен опсег од ради-
офреквенцискиот спектар; 

- податоци со адреси на главните разделници за 
пристап на локалните јамки; 

- постапка за барање и обезбедување на разврзан 
пристап на локална јамка и ограничена употреба во од-
нос на расположивиот радиофреквенциски спектар и 
непопречување во работата на другите системи; 

- цени за разврзан пристап на локална јамка и коло-
кација.  
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Член 5 
Општи услови 

 
Општите услови, меѓу другото, треба да содржат: 
- рок за обврзаниот оператор за доставување на од-

говор од на барање за разврзан пристап на локална јам-
ка; 

- ниво на услугите што се обезбедуваат, параметри 
за квалитет на услугите,  рок за одстранување на преч-
ки и воспоставување на соодветно ниво на услугите; 

- стандардни услови за склучување на договори, 
вклучувајќи и начин и постапка за обештетување за не-
почитување на договорените рокови определени со оп-
штите услови; 

- цени и можности, вклучувајќи и надоместоци по 
одделни елементи на услугата. 

   
Член 6 

Податоци и услови за колокација 
 
Податоците и условите за колокација опфаќаат: 
- податоци за физичкиот простор во кој обврзаниот 

оператор обезбедува колокација; 
- вид на колокација; 
- исполнување на важечки стандарди на опремата 

на барателот која треба да е сместена во просторијата 
за колокација и компатибилност со опремата на обвр-
заниот оператор со која се поврзува; 

- мерки што обврзаниот оператор ги бара за да 
обезбеди сигурност и  безбедност на локацијата; 

- услови за пристап на службени лица на барателот; 
- безбедносни услови на физичкиот простор каде 

што е сместена опремата; 
- правила за заедничко користење на просторот, ко-

га просторот за колокација е ограничен; 
- услови за влез во просторијата за колокација, кога 

е можна физичка колокација. 
 

Член 7 
Пристап до информации 

 
Во референтната понуда треба да бидат наведени 

услови за пристап до информациите на обврзаниот 
оператор за резервација, обезбедување, нарачка, одр-
жување и сервисирање, како и висина на цените за раз-
врзан пристап на локална јамка и колокација. 

 
Член 8 

Цени за разврзан пристап на локална јамка 
 
(1) Цените за разврзан пристап на локална јамка 

утврдени со референтната понуда за разврзан пристап 
на локална јамка на обврзаниот оператор ќе бидат 
определени според трошоците и карактеристиките и 
можностите што ќе бидат вклучени во сметководстве-
ните системи за трошоци, засновани на целосно рас-
пределените идни предвидливи трошоци на мрежата, а 
идните предвидливи трошоци можат да се засноваат на 
тековните трошоци. 

 (2) Агенцијата ги контролира цените од референтната 
понуда за разврзан пристап за локална јамка врз основа на 
методологија со која најприближно се одредува економски 
ефикасното формирање на цените за разврзан пристап на ло-
кална јамка, земајќи ги во предвид цените од споредливите 
конкурентни пазари и споредливи оператори. 

 (3) Во период од 2 (две) години од влегување во 
сила на овој правилник, цените за разврзан пристап на 
локална јамка што ги нуди обврзаниот оператор што се 
утврдени со референтната понуда за разврзан пристап 
на локална јамка, ќе се засноваат на ЛРИЦ методологи-
јата, со можност  долгорочната предвидлива вредност 
на мрежните елементи неопходни за разврзан пристап 
на локална јамка да се пресметува користејќи ги како 
основа тековните трошоци на обврзаниот оператор. 

Член 9 
Деталност на референтната понуда 

 
(1) Референтната понуда се смета за доволно детал-

на кога барателот нема потреба да плаќа за елементи на 
мрежата или можности, кои што не му се нужно по-
требни за вршење на неговите услуги. 

(2) Референтната понуда мора да ги содржи елемен-
тите на понудата и со нив поврзаните услови и цени. 

 
Член 10 

Недискриминација 
 
Обврзаниот оператор е должен на барателите на 

разврзан пристап на локална јамка да им обезбеди ед-
накви можности како за своите сопствени услуги или 
услугите на своите деловни единици или партнери и 
тоа под еднакви услови и во еднакви рокови. 

 
Член 11 

Барање за разврзан пристап на локална јамка 
 
(1) Барањето за разврзан пристап на локална јамка, 

меѓу другото, треба да  содржи:  
(а) барање за целосен или поделен разврзан пристап 

на локалната јамка; 
(б) адреса на главниот разделник и податоци за локал-

ната јамка за која барателот поднесува барање  за пристап 
на локална јамка во согласност со референтната понуда; 

(в) барање за колокација; 
(г) информација доставена од барателот за искажани 

намери на претплатници на обврзаниот оператор за кори-
стење на услугите за разврзан пристап на локална јамка. 

(2) При реализирање на барањето за пристап на ло-
кална јамка потребно е да постои претплатнички дого-
вор помеѓу претплатникот и обврзаниот  оператор. 

 
Член 12 

Обврска на обврзаниот оператор 
 (1) При поделен разврзан пристап на локалната 

јамка, останува во сила претплатничкиот договор на 
претплатникот со обврзаниот оператор. 

 (2) Обврзаниот оператор е должен да доставува по-
датоци за единствениот телефонски именик. 

 
Член  13 

Причини за одбивање на барање за разврзан при-
стап на локална јамка 

 
(1) Обврзаниот оператор може да одбие барање за 

обезбедување на разврзан пристап на локална јамка и 
колокација доколку: 

(а) пристапот  до локалната јамка не може да биде имп-
лементиран поради нарушување на  интегритетот и безбед-
ното функционирање на мрежата   на обврзаниот оператор;   

(б) техничките карактеристики на локалната јамка 
не се во согласност со референтната понуда; 

 (в) претплатникот на локалната јамка на која што 
се бара пристап не ги исполнува договорните обврски 
и го има прекршено претплатничкиот договор со обвр-
заниот оператор;  

 (г) доколку при првичното барање, условите за ко-
локација понудени во референтната понуда не можат 
да се реализираат поради исполнување на други бара-
ња за колокација од други баратели кои се претходно 
доставени до обврзаниот оператор. 

 (2) Обврзаниот оператор може да го прекине обез-
бедувањето на разврзан пристап на локална јамка и ко-
локација доколку: 

 (а) предложениот пристап на локална јамка прави 
пречки на истата или друга локална јамка, со што се 
намалува квалитетот на другите услуги; 

 (б) има поголеми оштетувања во мрежата на обвр-
заниот оператор или при виша сила. 
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Член 14 
Постапка за одобрување на референтна понуда за 

разврзан пристап на локална јамка  
(1) Обврзаниот оператор е должен да достави до 

Агенцијата предлог на референтна понуда. 
 (2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот 

на приемот на предложената референтна понуда ја 
разгледува и одобрува референтната понуда или го из-
вестува обврзаниот оператор дека истата не е во сог-
ласност со одредбите на Законот и овој правилник. 

(3) Доколку предложената референтна понуда не е 
во согласност со одредбите од Законот и овој правил-
ник, Агенцијата со известување во писмена форма мо-
же да побара обврзаниот оператор да изврши измени 
на предложената референтна понуда, со отстранување 
на неусогласеностите и во рок од 30 (триесет) дена од 
денот на приемот на известувањето, да достави изме-
нет предлог на референтна понуда. 

(4) Доколку изменетиот предлог на референтна пону-
да доставен до Агенцијата, не е во согласност со известу-
вањето од Агенцијата од став (3) на овој член, ќе се одо-
бри референтна понуда на обврзаниот оператор со напра-
вените измени што биле побарани од Агенцијата.  

Член 15 
Објавување на референтната понуда и доставување 

на податоци  
(1) Обврзаниот оператор ја објавува одобрената ре-

ферентна понуда за разврзан пристап на својата веб-
страна во рок од 5 (пет) дена од денот на одобрувањето 
од страна на Агенцијата. 

(2) Обврзаниот оператор е должен за секоја проме-
на на референтната понуда да ја извести Агенцијата и 
изменетата референтна понуда да ја достави до Аген-
цијата на одобрување. 

(3) Веќе склучените договори за разврзан пристап на 
локална јамка ќе се усогласат со измените и дополнува-
њата на референтната понуда во рок од 30 (триесет) дена 
од денот на одобрувањето од страна на Агенцијата. 

 
Член 16 

Квалитет на разврзан пристап на локална јамка  
(1) Операторот треба, податоците од Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник, а кои се однесуваат на 
квалитетот на целосно разврзан пристап на локална 
јамка и поделен пристап на локална јамка, да ги доста-
ви до Агенцијата и да ги објави на својата веб-страна 
најдоцна до 31 март за претходната година. 

(2) Обврзаниот оператор треба податоците од став (1) на 
овој член да ги достави до Агенцијата на нејзино барање во 
рок од 30 (триесет) 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 
обврзаниот оператор да и достави извештаи од напра-
вени мерења и друга документација. 

(4) Агенцијата може да му наложи на обврзаниот 
оператор мерки за подобрување на одделен параметар.  

Член  17 
Обврска на барателот за следење на комуникациите  
Барателот треба на свој трошок да обезбеди соод-

ветна опрема и интерфејс за законско следење на кому-
никациите. 

 
Член 18 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото об-

јавување 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. 13/46                  Агенција за електронски комуникации 

19 октомври 2005 година                Претседател на Комисијата, 
             Скопје                         Софче Јовановска, с.р.  

 ПРИЛОГ 1 
 
КВАЛИТЕТ НА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА 

ЛОКАЛНА ЈАМКА  
А. Рок за изведба на приклучок (период  
1 јануари - 31 декември1) 

Услуга 
Рок за из-
ведба на 
приклучок 
(во денови)2 

Број на 
ново  
изведени 
услуги3 

Вкупен 
број на 
услуги4 

Целосно разврзан при-
стап на локална јамка 

   

Поделен  пристап на 
локална јамка 

   

Физичка колокација    
Оддалечена  
ко окација  л

   

 
Б. Рок за отстранување на пречки (период  
1 јануари - 31 декември1) 

Услуга 
Рок за отстрану-
вање на пречки 
(во часови)5 

Број на пречки 

Целосно разврзан 
пристап на локална 
јамка 

  

Поделен  пристап на 
ло ална јамка к

  

 
В. Рок за одговор (период 1 јануари  
- 31 декември1) 

Услуга Рок за одговор 
(во часови)6 Број на пречки 

Целосно разврзан 
пристап на локална 
јамка 

 
 

Поделен  пристап на 
ло ална јамка к

  

 
Г. Нерасположивост на услугата (период 
 1 јануари - 31 декември1) 

Услуга 
Просечна  
нерасполож-
ливост (%)7 

Коментар 

Целосно разврзан 
пристап на локална 
јамка 

  

Поделен  пристап на 
локална јамка 

  

 
Појаснувања: 
1. Периодот се однесува на календарска година. 
2. Рок за изведба на приклучување е времето во кое 

успешно се остварени 95% од услугите, мерен во ка-
лендарски денови започнувајќи од денот на поднесува-
ње на барањето за приклучување. 

3. Број на ново изведени услуги е број на ново изведени 
услуги (целосно разврзани пристапи на локална јамка, по-
делени пристапи на локална јамка и колокации). 

4. Вкупен број на услуги е вкупен број на услуги 
(целосно разврзани пристапи на локална јамка, поделе-
ни пристапи на локална јамка и колокации). 

5. Рок за отстранување на пречки е времето во кое 
успешно се отстранети 80% од пречките, мерено во ча-
сови од времето на пријавување на пречката до време-
то на отстранување на пречката. 

6. Рок за одговор е времето во кое обврзаниот опе-
ратор одговорил на 95% од пријавите, мерено во часо-
ви од времето на пријавување на пречка до времето на 
започнување со отстранување на пречката. 

7. Просечната нерасположливост на услугата се 
определува како: 
вкупно времетраење на нерасположливост (во часо-

ви) за услугата ___________________________ х 100% 
разгледуван период (во часови) х број на услуги од 

ист тип 
Времетраењето на нерасположливост започнува со 

пријавата на пречка и завршува со отстранување на 
пречката, како и доколку е потребно и известување до 
корисникот за отстранување на пречката. 
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1455. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 52, од Зако-

нот за електронските комуникации ("Службен весник 
на Република Македонија", бр. 13/2005), Комисијата 
како орган на Агенцијата за електронски комуника-
ции(во натамошниот текст: Агенцијата), на состанокот 
одржан на  19.10.2005 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР И ПРЕДИЗБОР НА 
ОПЕРАТОР  
Член 1 
Предмет 

  
Со овој правилник се уредува обврската на операто-

рот со значителна пазарна моќ на соодветниот пазар за 
пристап и користење на јавна телефонска мрежа на фикс-
на локација да им овозможи на своите претплатници при-
стап до услугите на операторите со кои има склучено до-
говор за интерконекција за вршење на јавни телефонски 
услуги преку избор на оператор и/или предизбор на опе-
ратор, како и имплементација на услугата за избор на опе-
ратор и/или предизбор на оператор. 

 
Член 2 

Дефиниции и појаснувања  
 Во овој правилник, покрај дефинициите од За-

конот за електронските комуникации, се употребуваат 
дефиниции и појаснувања со следното значење: 

(а) Обврзан оператор (Notified operator) е опе-
ратор со значителна пазарна моќ на соодвет-
ниот пазар за пристап и користење на јавна 
телефонска мрежа на фиксна локација кој е 
должен да  обезбеди пристап на своите претп-
латници до услугите на  друг оператор на јав-
ни телефонски услуги  со кој има склучено 
договор за интерконекција, преку избор на 
оператор и/или предизбор на оператор;  

(б) Избран оператор (Selected operator) е опе-
ратор на јавна комуникациска мрежа кој 
има склучено договор за интерконекција со 
обврзаниот оператор и кој обезбедува јавни 
телефонски услуги, а кого претплатникот на 
обврзаниот оператор го бира врз основа на 
поединечен повик со користење на код за 
избор на оператор;  

(в) Предизбран оператор (Preselected opera-
tor) е оператор на јавна комуникациска 
мрежа кој има склучено договор за интерко-
некција со обврзаниот оператор и кој обез-
бедува јавни телефонски услуги, а за кого 
претплатникот на обврзаниот оператор се 
определил за давател на определена јавна 
телфонска услуга врз основа на однапред 
склучен претплатнички договор; 

(г) Избор на оператор со поединечен повик 
(Carrier selection on a call-by-call basis - 
CS) е постапка со која претплатник на обвр-
заниот оператор  може со поединечен повик 
да избере и друг оператор кој обезбедува 
јавни телефонски услуги, со бирање на код 
за избор на оператор, пред телефонскиот 
број на претплатникот;  

(д) Предизбор на оператор (Carrier Pre-Selection�
CPS) е претходно програмирана постапка со ко-
ја на претплатникот  на обврзаниот оператор му 
се овозможува поврзување со предизбраниот 
оператор, со кого претходно склучува  договор 
за добивање на определена јавна телефонска ус-
луга, притоа не ускратувајќи ја можноста на 
претплатникот за избор на оператор со поедине-
чен повик;  

(ѓ) Код за избор на оператор (Carrier Selecti-
on Code)  е број од четири цифри во форма 
"10аб", при што "аб" е код на избраниот 

оператор кој Агенцијата му го доделува на 
операторот, согласно Планот за нумерација 
на јавни комуникациски мрежи и услуги во 
Република Македонија;   

(е) Национален повик (National call) е повик 
инициран од претплатник  од едно нумера-
циско географско подрачје од мрежата на 
оператор на јавна фиксна телефонска мрежа 
до претплатник во друго нумерациско гео-
графско подрачје со бирање на национален 
префикс и преноснички код пред бројот на 
повиканиот претплатник;  

(ж) Меѓународен повик (International call) е по-
вик инициран од претплатник поврзан на мре-
жата на оператор на јавна фиксна телефонска 
мрежа  до претплатник во друга држава со би-
рање на меѓународен префикс и  кодот на др-
жавата пред националниот број на повикани-
от претплатник кој е поврзан на јавна фиксна 
или мобилна комуникациска мрежа.   

Член 3 
Општи услови за избор на оператор и/или  

предизбор на оператор  
(1) Обврзаниот оператор обезбедува избор на опера-

тор и/или предизбор на оператор за оние оператори кои: 
(а) се регистрирани во службената евиден-

ција на Агенцијата за обезбедување на 
јавни телефонски услуги;  

(б) имаат склучено договор за интерконек-
ција со обврзаниот оператор, и 

(в) имаат добиено решение од Агенцијата за 
доделување на код на оператор.  

(2) Во случај на избор на избран оператор, обврза-
ниот оператор го насочува повикот на својот претплат-
ник кон оној избран оператор, кој покрај обвските 
утврдени во став (1) на овој член, обезбедува оствару-
вање на сите национални повици и/или сите повици на-
сочени кон јавни мобилни комуникациски мрежи и/или 
повици кон сите насоки на меѓународен сообраќај сог-
ласно договорот за интерконекција склучен помеѓу об-
врзаниот оператор и избраниот оператор. 

(3) Во случај на избор на предизбран оператор, обврза-
ниот оператор обезбедува избор на предизбран оператор, 
кој покрај обвските утврдени во став (1) на овој член, обез-
бедува остварување на сите национални повици и сите по-
вици насочени кон јавни мобилни комуникациски мрежи 
или повици кон сите насоки на меѓународен сообраќај или 
обезбедува остварување на сите национални повици и сите 
повици насочени кон јавни мобилни комуникациски мрежи 
и повици кон сите насоки на меѓународен сообраќај соглас-
но договорот за интерконекција склучен помеѓу обврзани-
от оператор и избраниот оператор. 

(4) Во случај на избор на предизбран оператор, претп-
латниците на обврзаниот оператор можат да склучат до-
говор со еден предизбран оператор за национални повици 
и повици кон јавни мобилни комуникациски мрежи и со 
друг предизбран оператор за меѓународни повици или мо-
жат да склучат договор со ист предизбран оператор за на-
ционални повици, повици кон јавни мобилни комуника-
циски мрежи и меѓународни повици. 

(5) Обврската за избор на оператор и/или предизбор 
на оператор нема да се применува за оние претплатни-
ци кои имаат претплатнички договори со посебни та-
рифни пакети кои се однесуваат на користењето на ми-
нимален пакет на универзална услуга, претходно одо-
брени од Агенцијата. 

 
Член 4 

Предизбор на оператор  
(1) Предизбор на оператор се врши со склучување 

на договор помеѓу претплатникот на обврзаниот опера-
тор и предизбраниот оператор при што овој договор не 
предизвикува правни дејствија врз важечкиот претп-
латнички договор склучен со обрзаниот оператор. 
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(2) Предизбраниот оператор доставува писмено ба-
рање до обврзаниот оператор, со изјава од претплатни-
кот  на обврзаниот оператор, после склучен  договор од 
став 1 на овој член. Изјавата на претплатникот може да 
биде доставена до предизбраниот оператор  директно. 

(3) Обврзаниот оператор ги врши потребните подгото-
вки за овозможување на предизбор на оператор во рок од 
10 (десет) работни дена од денот на приемот на писменото 
барање од предизбраниот оператор и за спремноста за за-
почнување на обезбедување на бараната услуга ги известу-
ва предизбраниот оператор и претплатникот во тој рок.  

(4) Обврзаниот оператор ќе одбие барање за обезбе-
дување на предизбор на оператор доколку: 

(а) не постои претплатнички договор со об-
врзаниот оператор; 

(б) во барањето се наведени неточни подато-
ци за претплатникот;  

(в) се работи за претплатнички договори со 
посебни тарифни пакети кои се однесува-
ат на користење на минимален пакет на 
универзална услуга.  

Член 5 
Согласност  за избор на оператор врз основа на  

поединечен повик  
При избор на оператор врз основ на поединечен по-

вик, постапката  на  претплатникот со бирање на код на 
оператор се смета за покажана согласност за извршен  
изб р на оператор. о 

Член 6 
Претплатнички договор за избор на оператор  со по-

стапка на предизбор на оператор  
(1) Договорот меѓу претплатникот и предизбраниот 

оператор, покрај елементите утврдени со член 96 од Зако-
нот за електронските комуникации, треба да содржи и: 

(а) листа на оператори со кои предизбраниот 
оператор има склучено договор за  
интерконекција; 

(б) обврска на претплатникот за известување 
на новоизбраниот  предизбран оператор 
за постоење на претплатнички договор со 
предизбран оператор, доколку претплат-
никот врши избор на друг предизбран 
оператор; 

(в) обврска на новоизбраниот предизбран 
оператор за известување на претходно 
предизбраниот оператор за преминување-
то на претплатникот кај друг избран пре-
дизбран оператор. 

 
(2) Со склучување на претплатничкиот договор со 

предизбраниот оператор се смета дека: 
(а) претплатникот ги прифаќа условите од 

договорот со предизбраниот оператор; 
(б) претплатничкиот договор склучен со об-

врзаниот оператор или со друг предиз-
бран оператор во однос на избраната ус-
луга престанува  да важи.  

 
(3) Доколку претплатникот има претплатнички до-

говор за одредена услуга со предизбран оператор, а не 
со обврзаниот оператор за односната услуга, за преми-
нувањето кај друг избран предизбран оператор, претп-
латникот го известува ново избраниот предизбран опе-
ратор дека има претплатнички договор со претходно 
избран предизбран оператор, пред склучувањето на 
претплатничкиот договор со новоизбраниот предиз-
бран оператор.  

(4) Доколку претплатник има претплатнички до-
говор за одредена услуга со предизбран оператор, а 
не со обврзаниот оператор за односната услуга, 
претплатникот може да избере и друг предизбран 
оператор за да ја добива истата услуга при што ново 

избраниот предизбран оператор ќе го извести прет-
ходно избраниот предизбран оператор за настаната-
та измена по што и постојниот договор со претплат-
никот престанува да важи.  

(5) Со исклучок на избор на оператор врз основа на 
поединечен повик, било какви измени и дополнувања 
или раскинување на важечки претплатнички договор 
склучен помеѓу претплатникот и предизбраниот опера-
тор, ќе влезат во сила со денот на започнување на тех-
ничката реализација на предизбраниот оператор. 

(6) Обврзаниот оператор ќе ја прекине услугата на 
избор на предизбран оператор во случај предизбраниот 
оператор да побара прекинување на услугата, или до-
колку дојде до раскинување на претплатничкиот дого-
вор со претплатникот на обврзаниот оператор, или до-
колку се раскине договорот за интерконекција помеѓу 
обврзаниот оператор и предизбраниот оператор. 

 
Член 7 

Некористење на можност за избор на оператор 
и/или предизбор на оператор  

Во случај кога претплатникот не ја користи можно-
ста за избор на оператор и/или предизбор на оператор, 
претплатникот ги користи јавните телефонски услуги 
на обврзаниот оператор под услови утврдени во претп-
латничкиот договор. 

 
Член 8 

Информирање на претплатниците на обврзаниот 
оператор за користење на можноста за избор и на 

друг оператор  
(1) Обврзаниот оператор треба да ги извести своите 

претплатници дека можат  да направат избор на друг опе-
ратор и/или предизбор на оператор со давање на податоци 
за имињата на операторите со идентичен фонт, големина 
и облик на буквите,  за сите оператори со кои обврзаниот 
оператор има склучено договор за интерконекција. 

(2) Обврзаниот оператор треба во просториите на 
своите служби за односи со корисници и на својата 
веб-страна, транспарентно да ги истакне и објави след-
ните информации за операторите кои можат да се изби-
раат, дадени по азбучен ред:  

(а) име, адреса и телефон на службата за од-
носи со корисници, број на факс и веб-
страна на избраниот и/или предизбрани-
от оператор;  

(б) услугите кои ги обезбедуваат избраните 
и/или предизбраните оператори и инфор-
мација  дали изборот  на оператор може 
да се изврши со предизбор на оператор 
или со избор на оператор врз основа на 
поединечен повик. 

(3) Избраниот оператор бесплатно ќе ги обезбеди и 
достави податоците кои обврзаниот оператор треба да 
ги објави во согласност со став (2) од овој член. 

(4) Во случај на избор на оператор врз основа на пое-
динечен повик, избраниот оператор е должен да го ин-
формира претплатникот, на начин дефиниран во општи-
те услови на стандардниот претплатнички договор, дека 
обврзаниот и избраниот оператор не склучиле договор 
за интерконекција за одредени повикувачки правци. 

(5) Обврзаниот оператор го известува претплатникот 
кој оператор на јавна комуникациска мрежа е одговорен 
за обезбедување на услугите што ги добива претплатни-
кот  за постапување по приговори на претплатниците.  и

 
Член  9 

Соработка помеѓу обврзаниот и избраниот и/или 
предизбраниот оператор  

(1) Обврзаниот оператор и избраниот и/или предиз-
браниот оператор ги утврдуваат  условите на соработка 
во однос на обезбедување на услуга за избор на опера-
тор и/или избор на предизбран оператор во договорот 
за интерконекција. 
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2) Обврзаниот оператор и избраниот и/или предизбра-
ниот оператор должни се  да овозможуваат идентифика-
ција на повикувачкиот и повиканиот број а во случај кога  
претплатникот бара да се оневозможи прикажувањето на 
повикувачкиот или повиканиот број,  согласно прописите 
кои се однесуваат на заштита на личните податоци за јав-
ни   комуникациски услуги, истото да го спроведе. 

(3) Во отсуство на посебен договор за поделба на об-
врските помеѓу обврзаниот и избраниот и/или предизбра-
ниот оператор, а во случај на неквалитетно обезбедување 
на услугите на претплатникот од страна на избраниот 
и/или предизбраниот оператор или во случај на непоста-
пување по приговори од корисниците, одговорноста ја 
сноси избраниот и/или преди браниот оператор. з

 
Член  10 

Влегување во сила  
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото об-

јавување 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. 13/47                       Агенција за електронски комуникации 
19 октомври 2005 година             Претседател на Комисијата, 

  Скопје                         Софче Јовановска, с.р. 
__________ 

1456. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 50 од Законот 

за електронските комуникации ("Службен весник на 
Република Македонија", бр. 13/2005), Комисијата како 
орган на Агенцијата за електронски комуникации, на 
состанокот одржан на ден 24.08. 2005 година донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА МИНИМАЛЕН ПАКЕТ НА ИЗНАЈМЕНИ 

ЛИНИИ  
Член 1 
Предмет  

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за обезбедување на минимален пакет на изнајмени 
линии од страна на операторот со значителна пазарна 
моќ на релевантниот пазар на изнајмени линии (во на-
тамошниот текст: оператор). 

 
Член 2 

Дефиниција  
Како минимален пакет на изнајмени линии се смета 

минималниот пакет на изнајмени линии утврден со 
член 3 точка 7 од Одлуката за утврдување на релевант-
ни пазари на Агенцијата за електронски комуникации 
(во натамошниот текст: Агенција), а во согласност со 
член 18 и Анекс VII од Директивата за универзална ус-
луга на Европската Комисија објавена во службено гласи-
ло на Европската Унија (ОЈ.L.108 од 24.04.2002 година).  

Член 3 
Начела за обезбедување на минимален пакет на  

изнајмени линии  
 Операторот  при обезбедувањето на минимални-

от пакет на изнајмени линии треба да ги применува ос-
новните начела на недискриминација, транспарентност 
и ориентираност на цените за изнајмени линии според  
тро оците. ш 

Член 4 
Недискри инација м 

 Операторот треба да обезбедува еднакви услови 
за субјекти кои обезбедуваат соодветни услуги и треба 
изнајмените линии за други субјекти да ги обезбедува 
под еднакви услови и со еднаков квалитет како за свои-
те сопствени услуги или услугите на своите деловни 
единици или партнери. 

Член 5 
Транспарентност  

(1) Операторот треба да ги достави следните инфор-
мации за минималниот пакет на изнајмени линии на 
Агенцијата, како и да ги објави на својата веб-страна: 

1) технички карактеристики, вклучувајќи физички и 
електрични карактеристики, како и детални технички 
спецификации и спецификации за можностите што се 
однесуваат на мрежната завршна точка; 

2) цени, вклучувајќи надоместок за почетно прик-
лучување, месечен надоместок и други надоместоци, 
вклучувајќи ги и можните попусти; 

3) услови за обезбедување, во кои мора да се содр-
жани најмалку следните елементи: 
а. информации за постапката за поднесување на ба-

рање; 
б. рок за изведба на приклучувањето, кој што се 

пресметува врз основа на просечното време за реализа-
ција на изнајмени линии од ист тип. Под просечно вре-
ме за реализација  се смета времето за кое 95% од сите 
изнајмени линии од ист тип биле обезбедени за барате-
лите од денот на поднесување на барањето за изнајме-
на линија, а се пресметува врз основа на реалните ро-
кови за изведба на изнајмени линии во скоро измина-
тиот временски интервал со разумно времетраење. Во 
пресметката не се вклучуваат случаите кога барателот 
побарал подолг рок за изведба; 
в. времетраење на договорот, вклучувајќи го и ми-

нималното времетраење за кое се склучува договорот; 
г.  време за одстранување на пречки, кое што се прес-

метува врз основа на просечно време што му е потребно 
на операторот за да ја отстрани пречката и за повторно да 
ја воспостави изнајмената линија почнувајќи од времето 
кога е примено известувањето за пречка, при што се зема-
ат предвид 80% од сите отстранети пречки на изнајмени 
линии од ист тип во сразмерно долг временски период. 
Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни 
класи на квалитет на поправка, се објавуваат различните 
времиња за одстранување на пречки; 
д. постапка на обештетување, доколку е предвидено 

обештетување. 
(2) Кога операторот смета дека одредено барање да 

обезбеди изнајмена линија во минималниот пакет спо-
ред објавените цени и услови за набавка е неприфатли-
во, ора да добие согласност од Агенцијата. м 

Член 6 
Ориентираност на цените според трошоците 

 
(1) Цените за изнајмените линии треба да бидат 

ориентирани според трошоците. 
(2) Операторот треба да користи издвоен сметко-

водствен систем за трошоците за изнајмени линии.  
 

Член 7 
Квалитет на изнајмени линии  

(1) Операторот треба податоците за квалитет на из-
најмените линии утврдени во  Прилог 1, кој што е со-
ставен дел на овој Правилник, да ги достави до Аген-
цијата и да ги објави на својата веб-страна најдоцна до 
31 март 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 вистинито-
ста на доставените податоци и за таа цел може да бара 
операторот да и достави извештаи од направени мере-
ња и друга документација. 

(4) Агенцијата може да му наложи на операторот 
мерки за подобрување на одделен параметар. 

(5) Агенцијата на својата веб-страна секоја година 
ги објавува податоците за квалитетот на изнајмените 
линии, од кои може да се добие јасна претстава за го-
дишното движење на податоците за квалитетот на из-
најмените линии. 
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Член 9 Член 8 
Влегување во сила Информација за применет сметководствен систем Овој правилник влегува во сила со денот на неговото об-

јавување во "Службен весник на Република Македонија".  
Операторот треба да воведе издвоен сметко-

водствен систем за трошоците за изнајмени линии 
и до Агенцијата да достави опис на применетиот 
сметководствен систем во рок од 30 (триесет) дена 
од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде 
објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации.  
Бр. 13/36                       Агенција за електронски комуникации 

24 август 2005 година                Претседател на Комисијата, 
  Скопје                      Софче Јовановска, с.р. 

  
ПРИЛОГ 1

ПОДАТОЦИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ 
 
А. Рок за изведба на почетно приклучување (период 1 јануари - 31 декември1) 
 

 
 на изнајмена линија Рок за изведба 

(во денови) 
Вкупно2 

Рок за изведба 
(во денови) 
Национални3 

Рок за изведба 
(во денови) 
Меѓународни4 

нимален пакет на изнајмени линии 
ворен опсег, нормален квалитет    
ворен опсег, посебен квалитет    

4 kbit/s    
неструктурирана    
структурирана    

 линии со големи брзини (вон минималниот пакет на изнајмени линии)10 
неструктурирана    
структурирана    

s, неструктурирана    
140 Mbit/s, структурирана    
155 Mbit/s    

 
 
Б. Рок за отстранување на пречки (период 1 јануари - 31 декември1) 

 
Тип на изнајмена линија Начин на одр-

жување5 
Рок за изведба 
(во денови) 
Вкупно6 

Рок за изведба 
(во денови) 
Национални7 

Рок за из-
ведба (во 
денови) 
Меѓународ-
ни8 

Минимален пакет на изнајмени линии 
    Говорен опсег, нормален квалитет 
    
    Говорен опсег, посебен квалитет 
    
    64 kbit/s 
    
    2048 kbit/s, неструктурирана 
    
    2048 kbit/s, структурирана 

     
 
Изнајмени линии со големи брзини (вон минималниот пакет на изнајмени линии)10 

    34 Mbit/s, неструктурирана 
    
    34 Mbit/s, структурирана 
    
    140 Mbit/s, неструктурирана 
  
    140 Mbit/s, структурирана 
  
    155 Mbit/s 
  

 

            
Тип 
 

 
  
 

Ми 
 

 
Го  
Го
 

  
6 

 
2048 kbit/s,  

 
2048 kbit/s,  

 
  

 
Изнајмени 

 
34 Mbit/s,   
34 Mbit/s,   

 140 Mbit/       
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В. Нерасположивост со изнајмени линии (период 1 јануари - 31 декември1)
 

ип на изнајмена линија Средно времетраење 
на нерасположливост 
(%)9 

 
Коментар 

инимален пакет на изнајмени линии 
оворен опсег, нормален квалитет   
оворен опсег, посебен квалитет   
4 kbit/s   
048 kbit/s, неструктурирана   
048 kbit/s, структурирана   

знајмени линии со големи брзини (вон минималниот пакет на изнајмени линии)10 
4 Mbit/s, неструктурирана   
4 Mbit/s, структурирана   
40 Mbit/s, неструктурирана   
40 Mbit/s, структурирана   
55 Mbit/s   
 
Појаснувања: 
1. Периодот се однесува на календарска година. 
2. Типичен рок за изведба на приклучување е времето во кое успешно се остварени 95% од изнајмените ли-
и, мерен во календарски денови започнувајќи од денот на поднесување на барањето за приклучување. 
3. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии. 
4. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународните изнајмени линии. 
5. Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат раз-
чните типични времиња за одстранување на пречки. Кога се нуди само една класа на квалитет, таа колона се 
тава празна. 

6. Време за отстранување на пречка е време во кое успешно се отстранети 80% од пречките, мерено во ча-
ви од времето на пријавување на пречката до поправка на пречката. 

7. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии. 
8. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународни изнајмени линии. 
9. Средното времетраење на нерасположливост на изнајмена линија се определува како: 
вкупно времетраење на нерасположливост (во часови) за сите изнајмени линии од ист тип 
____________________________________________________________________________________ х 100% 
разгледуван период (во часови) х број на изнајмени линии од ист тип 
 
Времетраењето на нерасположливост започнува со пријавата на пречка и завршува со отстранување на 
ечката, како и доколку е потребно и известување до корисникот за отстранување на пречката. 
 
10. Изнајмените линии со големи брзини не се дел од минималниот пакет на изнајмени линии. Податоците 
се потребни на Агенцијата заради контрола на квалитетот. 

 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Врз основа на член 44 од Зако
/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 2
врдува и објавува 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

нот за данокот на добивка (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
8/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), Државниот завод за статистика го 

ИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  
НОЕМВРИ 2005 ГОДИНА 

 во Република Македонија во периодот јануари-ноември 2005 година во од-
о 2004 година изнесува 2,0%. 
                               Директор, 

 Апостол Симовски, с.р
 
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
ктор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
фони:  +389-2-3298-860. 
факс: +389-2-3112-267. 

платата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
жбен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
а рекламации 15 дена. 
-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
нент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
т: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


