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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4482.
Указ бр. 53
26 декември 2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 
74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012)

СЕ ПОСТАВУВА 

ЗА ОДБРАНБЕНО АТАШЕ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА

ВО БЕРЛИН, РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Потполковник Јаќимовски Спасе Чедо

ФЧ: потполковник
Лична ВЕС: 31039

До сега: Началник на одделение за борбена готов-
ност и операции во Ј-3, во Здружена оперативна коман-
да во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република 
Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-1971/1                         Претседател
26 декември 2013 година         на Република Македонија,                      

      Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4483.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.12.2013 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕНЕРГИЈА „АЛБНОР КОМПАНИ“ ДООЕЛ 

ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште со намена за изградба на мала хидроелек-
трична централа сопственост на Република Македо-
нија, со непосредна спогодба на правното лице Тргов-
ско  друштво за производство на енергија „АЛБНОР 
КОМПАНИ“ ДООЕЛ Тетово (ЕМБС:6435823), со се-
диште во Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 1, за градеж-
ното земјиште во вкупна површина од 1360 м2 и тоа:

Г.П 1.1 (МХЕ) формирана од
- КП бр. 2121/11 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 

од 2 м2 евидентирано во Имотен лист број 351 КО  Ба-
чишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 2121/12 КО  Бачишта-Вон Г.Р. со површи-
на од 5 м2 евидентирано во Имотен лист број 351 КО 
Бачишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 1454/13 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 
од 493 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО  
Бачишта-Вон Г.Р.;

Г.П 1.2 формирана од
- КП бр. 122/3 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 

од 471 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО  
Бачишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 1454/18 КО  Бачишта-Вон Г.Р. со површи-
на од 71 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО  
Бачишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 2121/5 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 
од 310 м2 евидентирано во Имотен лист број 351 КО  
Бачишта-Вон Г.Р.;

Г.П шахти на траса формирани од
- КП бр. 1454/19 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 

од 4 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО Ба-
чишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 1454/20 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 
од 4 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО  Ба-
чишта-Вон Г.Р..
                                                              

Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање согласност за 
давање под долготраен закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија по пат на непос-
редна спогодба на Трговското друштво за производ-
ство на енергија “АЛБНОР КОМПАНИ“ ДООЕЛ Тето-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
138/2013).

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

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

Бр. 41-8098/1 Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4484.

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОДБРАНА
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   Бр. 41-9181/1                              Претседател на Владата
21 декември 2013 година                                          на Република Македонија,
           Скопје                                 м-р Никола Груевски, с.р.
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4485.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движните ствари – специјални навални противпожар-
ни возила  и  специјално противпожарно возило за гасе-
ње на шумски пожари  и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење  без надомест на Град Скопје за 
потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на Град Скопје 
со кој ќе се уредат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9251/14 Заменик на претседателот 
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4486.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

БЕРОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално противпожарно возило 
за гасење на шумски пожари  и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење  без надомест на Општина Берово за 
потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Беро-
во со кој ќе се уредат правата и обврските за движната 
ствар од член 1 на оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9251/15 Заменик на претседателот 
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4487.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

ВАЛАНДОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално противпожарно возило 
за гасење на шумски пожари  и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Валандово 
за потребите на територијалната противпожарна еди-
ница.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Ва-
ландово со кој ќе се уредат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 на оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9251/16 Заменик на претседателот 
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4488.

Врз основа на член 23 од Законот за склучување, рати-
фикација и извршување на меѓународни договори (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 5/1998) и член 
36, став 3 од Законот за Влада на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 
10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ПРИМЕНА НА ПРОТОКОЛОТ 
КОН СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСО-
ЦИЈАЦИЈА МЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
НИВНИТЕ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ, ОД ЕДНА СТРАНА И 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ДРУГА СТРАНА, 
ЗА ДА СЕ ЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРИСТАПУВАЊЕТО НА 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

1. Се одобрува предвремена примена на Протоколот 
кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Ев-
ропските заедници и нивните земји-членки, од една стра-
на и Република Македонија, од друга страна, за да се земе 
предвид пристапувањето на Република Хрватска во Европ-
ската унија.

2. Составен дел на оваа одлука е Протоколот кон Спо-
годбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските за-
едници и нивните земји-членки, од една страна и Републи-
ка Македонија, од друга страна, за да се земе предвид 
пристапувањето на Република Хрватска во Европската 
унија.

3. Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија“.

        Бр. 41-9283/1     Заменик на претседателот
17 декември 2013 година       на Владата на Република
           Скопје                      Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

 
ПРОТОКОЛ

кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Европските заедници и нивните земји-членки, од една 
страна и Република Македонија, од друга страна, за да 

се земе предвид пристапувањето на Република 
Хрватска во Европската унија

КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА,

РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА,

РЕПУБЛИКА ЧЕШКА,

КРАЛСТВОТО ДАНСКА,

СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА,

ИРСКА,

ХЕЛЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА,

ФРАНЦУСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА,

ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПАР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА,

РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА,

ГОЛЕМОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ,

УНГАРИЈА,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА,

РЕПУБЛИКА ПОЛСКА,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РОМАНИЈА, 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА,

РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА,

РЕПУБЛИКА ФИНСКА,

КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА,

ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТА-
НИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА,

Договорните страни на Договорот за Европската уни-
ја, Договорот за функционирање на Европската унија и До-
говорот за формирање на Евопската заедница за атомска 
енергија, во натамошниот текст „земји-членки“, и 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИ-
ЦА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА,

Во натамошниот текст “Европската унија”,

од една страна, и 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

од друга страна,

имајќи го предвид пристапувањето на Република 
Хрватска (во понатамошниот текст: „Хрватска“) во Европ-
ската унија на 1 јули 2013 година,

со оглед на тоа што:

Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европ-
ските заедници и нивните земји-членки, од една страна, и 
Република Македонија, од друга страна, (во натамошниот 
текст „ССА“) беше потпишана со размена на писма во 
Луксембург на 9 април 2001 година и влезе во сила на 1 ап-
рил 2004 година;

Договорот за пристапување на Хрватска во Европска-
та унија (во натамошниот текст „Договор за пристапува-
ње“) беше потпишан во Брисел на 9 декември 2011 годи-
на.

Хрватска пристапи во Европската унија на 1 јули 2013 
година.

Во согласност со член 6(2) на Актот за пристапување 
на Хрватска, пристапувањето на Хрватска кон ССА се до-
говора преку склучување на протокол кон ССА.
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Консултации според член 35(3) на ССА се остварија за 
да се обезбеди дека се земаат предвид заемните интереси 
на Европската унија и на Република Македонија наведени 
во оваа Спогодба,

СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА СЛЕДНОВО:

ОДДЕЛ I

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

Член 1
Хрватска е Страна во Спогодбата за стабилизација и 

асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји-
членки, од една страна, и Република Македонија, од друга 
страна, потпишана со размена на писма во Луксембург на 
9 април 2001 година и ги усвојува и ги земат предвид, на 
истиот начин како другите земји-членки на Европската 
унија, текстовите на Спогодбата, како и Заедничките дек-
ларации, и Унилатералните декларации приложени кон 
Финалниот акт потпишан на истиот датум.

ПРИСПОСОБУВАЊА НА ТЕКСТОТ НА ССА ВКЛУ-
ЧИТЕЛНО И НЕЈЗИНИТЕ АНЕКСИ И ПРОТОКОЛИ

ОДДЕЛ II

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 2
Земјоделски производи sensu stricto

1. Анекс IV(а) кон ССА се заменува со текстот на 
Анекс I кон овој Протокол.

2. Анекс IV(б) кон ССА се заменува со текстот на 
Анекс II кон овој Протокол.

3. Анекс IV(в) кон ССА се заменува со текстот на 
Анекс III кон овој Протокол.

4. Членот 27 од ССА се заменува со следното:

“Член 27

Земјоделски производи

1. Европската унија ќе ги укине царинските давачки и 
другите давачки кои имаат ист ефект за увозот на земјодел-
ските производи по потекло од Република Македонија, ос-
вен оние опфатени со тарифните ознаки 0102, 0201, 0202, 
1701, 1702 и 2204 од Комбинираната номенклатура.

За производите опфатени со Главите 7 и 8 од Комбини-
раната номенклатура, за кои Заедничката царинска тарифа 
предвидува плаќање царина на вредноста (ad valorem) и на 
посебна царинска давачка, укинувањето на давачките се 
однесува само на царината на вредноста (ad valorem).

2. Од денот на стапување во сила на оваа Спогодба, Ев-
ропската унија ќе ги утврди царинските давачки што ќе се 
применуваат при увоз во Европската унија на телешко ме-
со (“baby-beef”) производи дефинирани во Анекс III по по-
текло од Република Македонија, на 20% од царината на 
вредноста (ad valorem) и 20% од посебната давачка утврде-
на во Заедничката царинска тарифа на Европските заедни-
ци, во рамки на ограничениот обем од годишна тарифна 
квота од 1650 тони изразени во обработена тежина 
(carcass).

Европската унија ќе применува без-царински пристап 
за увоз во Европската унија за производи со потекло од Ре-
публика Македонија, што потпаѓаат под тарифните ознаки 
1701 и 1702 од Комбинираната номенклатура, во рамки на 
годишна тарифна квота од 7000 тони (нето тежина).

3. Од денот на стапување во сила на оваа Спогодба, Ре-
публика Македонија:

а) ќе ги укине царинските давачки што се применуваат 
при увоз на некои земјоделски производи, со потекло од 
Европската унија, наведени во Анекс IV(а);

б) ќе ги укине царинските давачки што се применуваат 
при увоз на некои земјоделски производи, со потекло од 
Европската унија, наведени во Анекс IV(б) во рамки на та-
рифните квоти, наведени во Анексот за секој производ пое-
динечно;

в) ќе ги применува царинските давачки што се приме-
нуваат при увоз на некои земјоделски производи, со потек-
ло од Европската унија, наведени во Анекс IV(в) во рамки-
те на тарифните квоти.

4. Трговските аранжмани за виното и алкохолните пи-
јалаци ќе бидат дефинирани во одделен договор за вино и 
алкохолни пијалаци.

5. Анексот IV(г) кон ССА ќе биде избришан.

Член 3
Рибни производи

1. Член 28(2) на ССА се заменува со следново:
„2. Република Македонија ги укинува сите давачки ко-

и имаат еквивалентен ефект на царинска давачка и ги уки-
нува царинските давачки при увоз на риба и рибни произ-
води со потекло од Заедницата, со исклучок на производи-
те наведени во Анекс V(б) и Анекс V(в) од ССА, со што се 
утврдуваат тарифните намалувања за производите наведе-
ни во истите.”

2. Текстот на Анекс IV од овој Протокол се додава кон 
ССА како Анекс V(в). 

Член 4
Преработени земјоделски производи

1. Анекс II кон Протоколот 3 кон ССА се заменува со 
текстот на Анекс V кон овој Протокол.

2. Анекс III кон Протоколот 3 кон ССА се заменува со 
текстот на Анекс VI кон овој Протокол.

Член 5
Договор за вино и алкохолни пијалаци

Став 1 и став 3 од Анекс I (Договор меѓу Европската 
заедница и Република Македонија за реципрочни префе-
ренцијални трговски концесии за одредени вина, наведен 
во член 27(4) од ССА) на Дополнителниот протокол со кој 
се приспособуваат трговските аспекти на ССА за да се зе-
ме предвид исходот од преговорите меѓу страните за ре-
ципрочни преференцијални концесии за одредени вина, ре-
ципрочното признавање, заштита и контрола на имињата 
на вината, и реципрочно признавање, заштита и контрола 
на ознаките за алкохолни пијалаци и ароматизираните пи-
јалаци, се заменуваат со текстот на Анекс VII кон овој 
Протокол.

ОДДЕЛ III
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ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

Член 6
Анекс IV од  Протокол 4 кон ССА се заменува со тек-

стот на Анекс VIII кон овој Протокол.  

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

ОДДЕЛ IV

Член 7

СТО
Република Македонија се обврзува дека нема да напра-

ви какво било побарување, барање или упатување, ниту 
пак ќе измени или ќе повлече каква било концесија во сог-
ласност со членовите XXIV.6 и XXVIII од ГАТТ од 1994 
година во однос на ова проширување на Европската унија.

Член 8
Доказ за потекло и административна соработка
1. Доказите за потекло уредно издадени од Република 

Македонија или од Хрватска во рамките на преференцијал-
ните договори или автономни аранжмани применети меѓу 
нив, се прифаќаат во соодветните земји, ако:

(а) стекнувањето на таквото потекло донесува префе-
ренцијален тарифен третман на база на преференцијални 
тарифни мерки содржани во ССА;

(б) доказот за потеклото и документите за транспорт 
биле издадени не подоцна од денот пред датумот на прис-
тапување;

(в) доказот за потеклото е доставен до царинските орга-
ни во рок од четири месеци од датумот на пристапување.

Таму каде стоката била декларирана за увоз или во Ре-
публика Македонија или во Хрватска, пред датумот на 
пристапувањето, под преференцијални договори или авто-
номни аранжмани применети меѓу Република Македонија 
и Хрватска во тоа време, доказот за потекло издаден до-
полнително согласно тие договори или аранжмани може 
исто така да се прифати ако се достави до царинските орга-
ни во рок од четири месеци од датумот на пристапување-
то.

2. Република Македонија и Хрватска се овластени да 
ги задржат овластувањата со кои статусот на „одобрени из-
возници” бил доделен во рамките на преференцијалните 
договори или на автономни аранжмани применети меѓу 
нив, ако:

(а) таква одредба е исто така предвидена во договорот 
склучен пред датумот на пристапувањето на Хрватска, ме-
ѓу Република Македонија и Европската унија; и 

(б) одобрените извозници ги применуваат правилата за 
потекло во сила според тој договор.

Овие овластувања се заменуваат не подоцна од една го-
дина по датумот на пристапувањето на Хрватска, со нови 
овластувања издаени под условите на ССА.

3. Барањата за последователна верификација на дока-
зот за потекло издаден согласно преференцијалните дого-
вори или автономните аранжмани споменати во ставот 1 
погоре, се прифаќаат од страна на овластените царински 
органи или на Република Македонија или на Хрватскана 
за период од три години по издавањето на споменатиот до-
каз за потекло и тоа може да се направи од страна на орга-
ните за период од три години по прифаќањето на доказот 
за потекло доставено до тие органи како прилог на увозна-
та декларација.

Член 9

Стоки во транзит
1. Одредбите на ССА може да се применуваат на стока 

извезена или од Република Македонија во Хрватска или 
од Хрватска во Република Македонија, кои се во соглас-
ност со одредбите на Протокол 4 на ССА и дека на дату-
мот на пристапувањето на Хрватска се или на пат или се 
привремено складирани, во царинско складиште или во 
слободна зона во Република Македонија или пак во Хрват-
ска.

2. Преференцијален третман може да се додели во так-
ви случаи, доколку доказот за потекло, издаден дополни-
телно од царинските органи на земјата- извозник се дос-
тави до царинските органи на земјата-увозник, во рок од 
четири месеци од датумот на пристапувањето на Хрват-
ска.

Член 10
Квоти во 2013

За 2013 година, количината на новите тарифни квоти и 
зголемената количина за постојните тарифни квоти се 
пресметува како про рата на основната количина, водејќи 
сметка за дел од периодот кој потпаѓа пред [1 јули 2013 го-
дина].

ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

ОДДЕЛ V

Член 11
Овој Протокол и Анексите на истиот претставуваат 

составен дел на ССА.

Член 12
1. Овој Протокол се одобрува од Европската унија и 

нејзините земји членки [и Хрватска] и од Република Маке-
донија во согласност со нивните сопствени постапки.

2. Страните меѓусебно се известуваат за извршувањето 
на соодветните постапки споменати во став 1. Инструмен-
тите за одобрување се доставуваат до Генералниот секрета-
ријат на Советот на Европската унија.

Член 13
1. Овој Протокол влегува во сила на првиот ден од 

првиот месец по денот на доставување на последниот 
инструмент за одобрување.

2. Ако сите инструменти за одобрување на овој Прото-
кол не се доставени пред [1 јули 2013 година], овој Прото-
кол привремено ќе се применува со важност од [1 јули 
2013 година].

Член 14
Овој Протокол е составен во дупликат на секој од офи-

цијалните јазици на Договорните страни, а секој од овие 
текстови е подеднакво автентичен.

Член 15
Текстот на ССА, вклучително Анексите и Протоколи-

те, коишто претставуваат составен дел од истата, и Финал-
ниот акт заедно со декларациите дадени како додаток кон 
истата, се изработуваат на хрватски јазик, и овие текстови 
се автентични на истиот начин како и оригиналните тек-
стови. Советот за стабилизација и асоцијација ги одобрува 
овие текстови.
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4489.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република  Македонија“, бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „VIKING 14”, 
ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА И ВО РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА

1. За учество  во вежбовна активност „VIKING 14”, 
која ќе се одржи во Кралството Шведска и во Републи-
ка Србија, (во натамошниот текст:вежбовната актив-
ност), во периодот од 31.03.2014 година до 11.04.2014 
година, се испраќаат 10 (десет) припадници на Армија-
та на Република Македонија - офицери (во натамошни-
от текст:Армијата) и тоа: осум во Кралството Шведска 
и двајца во Република Србија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност, во кои влегуваат трошоците за тран-
спорт, сместување, исхрана и друга логистичка под-
дршка на припадниците на Армијата,  ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

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

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

Бр. 41-9286/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

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

4490.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-

СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје се дава 
право на трајно користење на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија опфатено со Извод 
од Детален урбанистички план локален Реонски Цен-
тар-УЕ А за ГП 3.9 бр. 560/2008 на општина Аеродром 
заверен под бр. 18-5955/2 од 30.07.2009 година, заради 
изградба на објекти со станови за продажба со вкупна 

површина од 1067 м2 кое претставува градежна парце-
ла Г.П 3.9 во Скопје и тоа:

- дел од КП бр. 1734/24 КО Кисела Вода 2 сопстве-
ност на Република Македонија евидентирано во Имо-
тен лист бр. 40010 КО Кисела Вода 2, заради изградба 
на градба со намена: А2 домување во станбени згради.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

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

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

Бр. 41-9301/1 Заменик на претседателот 
24 декември2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4491.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-

СКОПЈЕ
Член 1

Co оваа одлука на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје се дава 
право на трајно користење на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија опфатено со Извод 
од Детален Урбанистички План на општина Неготино 
бр. 10-37 од 7.02.2012 година со вкупна површина од 
2566м2 кое претставува градежна парцела Г.П 1.15 во 
Неготино и тоа:

- КП бр. 9580/2 КО Неготино сопственост на Репуб-
лика Македонија евидентирано во Имотен лист бр. 1 
КО Неготино заради изградба на градба со намена: А-2 
домување во станбени згради.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

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

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

Бр. 41-9302/1 Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4492.

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН
ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

        Бр. 41-9303/1        Заменик на претседателот
24 декември 2013 година                                        на Владата на Република
           Скопје                      Македонија.

        м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4493.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ

ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Национал-

на агенција за нуклеарни технологии на Република Ма-
кедонија, му престанува користењето на недвижна 
ствар сопственост на Република Македонија, со пов-
ршина од 208 м2, лоцирана на дваесетти кат во објек-
тот Кула РТ-2 и РТ-1 на бул.Гоце Делчев бр.8, на КП 
12231, КО Центар 1, запишана во Имотен лист број 
9157.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на Фондот за иновации и технолошки развој, на трајно 
користење, без надоместок.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната 
агенција за нуклеарни технологии на Република Маке-
донија и Фондот за иновации и технолошки развој, во 
рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

     
Бр. 41-9320/1 Претседател на Владата

21 декември 2013 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

__________
4494.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ 

ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Комисија 

за заштита од дискриминација, му престанува користе-
њето на недвижна ствар сопственост на Република Ма-
кедонија, со површина од 208 м2, лоцирана на дваесет-
ти кат во објектот Кула РТ-2 и РТ-1 на бул.Гоце Дел-
чев бр.8, на КП 12231, КО Центар 1, запишана во Имо-
тен лист број 9157 .

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на Фондот за иновации и технолошки развој, на трајно 
користење, без надоместок.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Комисијата за заш-
тита од дискриминација и Фондот за иновации и техно-
лошки развој, во рок од осум дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9320/2 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

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

4495.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МИНЕ-
РАЛНА–ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ “ДАВИНА 
ВОДА” ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ “ГЕРЕКАРИЦА“С. ВАРВАРА, ОПШТИНА 

СОПИШТЕ

1. На Друштвото за производство, промет и услуги 
“ДАВИНА ВОДА” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална сурови-
на – минерална – подземна вода на локалитетот “Гере-
карица“с.Варвара, општина Сопиште, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките де-
финирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7536946 4641229
Т-2 7536979   4641233

Т-3 7536981   4641225

Т-4 7536969 4641219
Т-5   7536968 4641222

Т-6 7536948 4641213

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.000405 km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.
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7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

                                                                                       
Бр. 41-9324/1 Претседател на Владата

21 декември  2013 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

__________
4496.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К A
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕ-
ТО ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 
ВРЕДНОСТИ НА РАЈЧИЦА РАЈЧИЦА С. РАЈЧИЦА

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Комисија-

та за односи со верските заедници и религиозни групи 
му престанува користењето на движната ствар патнич-
ко моторно возило БМВ, со број на шасија 
WBACC11060ЕМ48448, број на мотор 32437986, годи-
на на производство 1995, сила на моторот 85 KW, ра-
ботна зафатнина на моторот 2498 со регистерска озна-
ка КU 721-CК, со вредност 200.000,оо денари.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

без надомест на трајно користење на Здружението за 
заштита и негување на културните вредности на Рајчи-
ца РАЈЧИЦА с.Рајчица.

Член 3
Директорот на Комисијата за односи со верските за-

едници и религиозни групи склучува договор со претсе-
дателот на Здружението за заштита и негување на кул-
турните вредности на Рајчица РАЈЧИЦА с.Рајчица со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9326/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
4497.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на недвижни 
ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- први кат од објектот на КП бр.9521, КО Центар 1 
со површина од 1056 м2 запишано во Имотен лист бр 
9099 и

- втори кат од објектот, на КП бр.9521, КО Центар 
1, со површина од 1517 м2 , запишано во Имотен лист 
бр 9099 .

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

ваат на трајно користење без надоместок на Министер-
ството за животна средина и просторно планирање.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Маке-
донија и Министерството за животна средина и прос-
торно планирање, во рок од осум дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9375/1 Претседател на Владата
21 декември  2013 година на Република Македонија,

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

4498.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 
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8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НA ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУ-
ЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ство за животна средина и просторно планирање, му 
престанува користењето на недвижни ствари, со вкуп-
на површина од 161 м2, кои се наоѓаат во објект Маке-
донска радио телевизија, на десетти кат, простории 14, 
31, 32, 33, 34, 35 и 36, ул. „Кеј Димитар Влахов“, КП 
бр. 12231, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр. 
9157, сопственост на Република Македонија.

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

ваат на трајно користење без надоместок на Сојузот на 
здруженија на пензионерите на Република Македонија.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за 
животна средина и просторно планирање и Сојузот на 
здруженија на пензионерите на Република Македонија, 
во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9394/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

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

4499.
Врз основа на член 83 став 4 од Законот за судска 

служба („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 годи-
на донесе

О Д Л У К A
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА 

ПОЛИЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за платите на припадниците на 
судската полиција за 2014 година изнесува 73,85 де-
нари.

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

то во „Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува од 1.01.2014 година.

Бр. 41-9397/1 Претседател на Владата
21 декември  2013 година на Република Македонија,

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

4500.
Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
обврзниците кои не се покриени со радиодифузен сиг-
нал, односно немаат прием на програмите на Јавното 
радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелеви-
зија“ и тоа:

- с.  Кочилари,  општина  Градско,  со  вкупно  30  
(триесет)  домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигна-
л на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

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

Бр. 41-9471/1                      Заменик на претседателот
24 декември 2013 година         на Владата на Република

   Скопје                                      Македонија,
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4501.

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радио-
дифузната дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ 

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
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1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
обврзниците кои не се покриени со радиодифузен 
сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавно-
то радиодифузно претпријатие „Македонска радиотеле-
визија“ и тоа:

- Друштво за производство, трговија и услуги „ФРУ-
ТИПРОМ“ ДООЕЛ с. Црешка, Штип, ул. „Населено 
место без уличен систем“, с. Црешка, Штип и

- Друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство, промет и услуги „ПУРАВИН“  ДООЕЛ   
увоз - извоз  с. Црешка,  Штип,  ул.  „Населено   место   
без уличен систем“, с. Црешка, Штип.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

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

Бр. 41-9472/1                    Заменик на претседателот
24 декември 2013 година        на Владата на Република

    Скопје                                   Македонија,
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4502.

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радио-
дифузната дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
обврзниците кои не се покриени со радиодифузен 
сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавно-
то радиодифузно претпријатие „Македонска радиотеле-
визија“ и тоа:

- с.  Бесвица,  општина  Демир  Капија,  со  вкупно  
12  (дванаесет)  домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3.   Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-9473/1                   Заменик на претседателот
24 декември 2013 година       на Владата на Република

  Скопје                                Македонија,
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

4503.
Врз основа на член 43 став (16) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 го-
дина донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –ПЕСОК 
И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
И ГРАДЕЖНИШТВО СД-ТРАНС ДООЕЛ СЛАВЕ 
ИЗВОЗ-УВОЗ С. ЗВЕГОР ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ “ОЏОВ ЧУКАР“ С.  ЗВЕГОР, ОПШТИНА 

ДЕЛЧЕВО

1. На Друштвото за производство и градежништво 
СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево 
се доделува концесија за експлоатација на минерална 
суровина – песок и чакал на локалитетот “Оџов Чу-
кар“с.Звегор, општина Делчево, со површина на прос-
тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7649410 4649184
Т-2      7649535 4649251

Т-3 7649582 4649135
Т-4 7649542 4649129
Т-5 7649549 4649088
Т-6 7649477 4649070

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.017541 km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
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говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

                                    
Бр. 41-9517/1 Претседател на Владата

21 декември  2013 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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4504.

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
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        Бр. 41-9518/1        Заменик на претседателот
21 декември 2013 година                                      на Владата на Република
           Скопје              Македонија.

        м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4505.
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-
мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирана геодетска подло-
га за изработка на урбанистички план за село-село Фа-
лише, Општина Тетово.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9529/1 Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4506.

Врз основа на член 20 став 3  од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИ-
ЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1
Со оваа одлука се даваат на трајно користење без на-

домест недвижните ствари сопственост на Република 
Македонија, деловни простории во административна 
зграда кои се наоѓаат на ул. „Плоштад Илинден“ бр.15, 
Катастарска парцела бр.10023, запишанa во Имотен 
лист бр.11605 за КО Свети Николе и тоа: 

- на приземје, влез 1 со површина од 129 м2 ;
- на кат-1, влез 1 со површина од 25м2 и
- во подрум, влез 1 со површина од 139 м2.

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

ваат на трајно користење, без надомест на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

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

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

Бр. 41-9667/1                   Заменик на претседателот
24 декември 2013 година        на Владата на Република

   Скопје                                     Македонија,
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4507.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Co оваа одлука недвижните ствари:
- земјиште - дворно место со вкупна површина од 

984 м/2 и земјиште - под зграда со вкупна површина од 
1028 м/2 запишано во ИЛ бр. 103059, КП бр. 11760/1 
КО Центар 1 - Скопје, сопственост на Република Маке-
донија и 

- земјиште - дворно место со вкупна површина од 
93 м/2 запишано во ИЛ бр. 103060, КП бр. 11760/2 КО 
Центар 1 - Скопје, сопственост на Република Македо-
нија, се даваат на трајно користење, без надомест, на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9716/1 Претседател на Владата
21 декември  2013 година на Република Македонија,

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

4508.
Врз основа на член 17 став (3) од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШ-
ТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОНСКИ 
БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС, СВЕ-
ТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ, ШТИП, БИТОЛА, 

ДЕЛЧЕВО И КОЧАНИ

Член 1
Со давањето на дивечот во ловиштата во Република 

Македонија на концесија на концесионер - правно лице 
се oбезбедуваат услови за: одгледување и заштита на 
дивечот; oдржување на нормална бројна состојба на ди-
вечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукци-
ја на основните ловностопански видови во ловиштето 
заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиш-
тето доколку има потреба; создавање на ремизи во ло-
виштето за размножување, заштита, прехрана и прихра-
на на дивечот под заштита; преземање на превентивни 
и други мерки за заштита на дивечот од болести; одржу-
вање на бројот на дивечот без заштита во обем кој не 
претставува опасност за дивечот под заштита; отстрану-
вање на кучиња и мачки скитници; обезбедување на 
храна, мир и вода за дивечот; одредување и спроведува-
ње на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење 
на одредени видови дивеч; подигање и одржување на 
ловно-технички објекти во ловиштето; вршење на лов 
со расни кучиња (педигрирани); користење на соодвет-
ни средства за ловење и чување на дивечот во ловиш-
тето.

Член 2
Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата 

на концесија е планско стопанисување односно одгле-
дување, заштита и користење на дивечот во Република 
Македонија.

Член 3
Предмет на концесија е давање на дивечот во ло-

виштата на користење со концесија на дел од  ловишта-
та востановени со Одлуката за востановување на ло-
вишта на територијата на Република Македонија и тоа:
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Член 4
Постапката за доделување на концесија на дивечот ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на 

формирање на Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на корис-
тење по пат на концесија.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на дивечот во ловиштата, Владата на 
Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира 
Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на 
концесија во рок од десет дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот кој на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставуваат за одобрување до Владата на Република Македонија. 

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии на дивечот во ловиштата, Коми-
сијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за ловството и 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5
Надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари. 

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.

Бр. 41-9749/1                                                                                                        Претседател на Владата
21 декември  2013  година    на Република Македонија,

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

4509.
Врз основа на член 12 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.12.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2014 ДО 2018 ГОДИНА

1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република Македонија за периодот од 2014 до 2018 година.
2. Составен дел на оваа oдлука е Енергетскиот биланс на Република Македонија за периодот од 2014 

до 2018 година.
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.

Бр. 41-9784/1                                                                                                          Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје                                                                                   Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4510.
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за 

управување со конфискуван имот, имотна корист и 
одземени предмети во кривична и прекршочна 
постапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА

МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на 
Институт за трансфузиона медицина на Република 
Македонија бр. 07-4866/1 од 18.12.2013 година.

Член 2
Оваа  одлука   влегува   во  сила   наредниот  ден   

од  денот  на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.

Бр. 41-9899/1 Заменик на претседателот
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4511.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.12.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ  НА  ПРИВРЕМЕНО  ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА   ЈАВНО  ОБВИНИТЕЛСТВО  НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Јавно 
oбвинителство на Република Македонија бр. 07-4865/1      
од 18.12.2013 година.

Член 2
Оваа  одлука  влегува  во  сила  наредниот ден  од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-9899/2 Заменик на претседателот
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4512.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.12.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Јавно 
Обвинителство на Република Македонија бр. 07-4867/1 
од 18.12.2013 година.

Член 2
Оваа  одлука  влегува  во  сила  наредниот ден  од 

денот  на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија".

Бр. 41-9899/3 Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4513.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.12.2013 година, до-
несе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕР-
ЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА – 

СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Јавна 
здравстевена установа Универзитетска клиника за рев-
матологија - Скопје бр. 07- 4418/2 од 18.12.2013 го-
дина.

Член 2
Оваа  одлука   влегува   во  сила   наредниот  ден   

од  денот  на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија".

Бр. 41-9899/4 Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4514.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.12.2013 година, до-
несе

О Д Л У КА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – 

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување привремено одземен предмет на Минис-
терство за правда - Управа за извршување на санкции 
бр. 07- 4864/1 од 18.12.2013 година.

Член 2
Оваа   одлука   влегува   во  сила  наредниот  ден   

од  денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија".

Бр. 41-9899/5 Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4515.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈУ "СПЕЦИЈАЛЕН 

ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА"

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈУ "Специјален завод Демир Капија" бр. 07- 4358/3 
од 18.12. 2013 година.

Член 2
Оваа   одлука   влегува  во  сила   наредниот  ден   

од  денот  на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија".

Бр. 41-9899/6 Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4516.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенција за управување со одземен имот бр. 07-
4863/1 од 18.12. 2013 година.
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Член 2
Оваа   одлука   влегува   во  сила   наредниот  ден   

од  денот  на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија".

Бр. 41-9899/7 Заменик на претседателот 
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4517.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.12.2013 година, до-
несе

 
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за труд и социјална политика бр. 
4333/2 од 19.12.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9899/10 Заменик на претседателот
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4518.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за образование и наука бр. 4121/2 
од 19.12.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9899/1                   Заменик на претседателот
24 декември 2013 година       на Владата на Република

  Скопје                                  Македонија,
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4519.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2013 година, донесе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 
А3/Р1312 ДЕЛНИЦА ВЕЛЕС-КАДРИФАКОВО КА-
КО ЕКСПРЕСЕН ПАТ ВТОРА СЕКЦИЈА-ДЕПОНИЈА 

ВЕЛЕС ДО СЕЛО ЛОЗОВО

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за  реконструкција и 
рехабилитација на државните патишта А3/Р1312 делни-
ца Велес-Кадрифаково како експресен пат втора сек-
ција-депонија Велес до село Лозово.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 64795м2 
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

Бр. 41-9953/1                                                                                                                Заменик на претседателот 
21 декември 2013 година     на Владата на Република

Скопје                                                                                            Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4520.
Врз основа на член 19-а став 3 од Законот за царински мерки за заштита на право од интелектуална соп-

ственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005, 104/2007, 135/2011 и 69/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. На Министерството за труд и социјална политика за потребите на примателите на социјална помош, бес-
платно се отстапува следнава стока со завршена царинска постапка: 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 41-10041/1                                                                                                                  Заменик на претседател на 
21 декември  2013 година                                                                                             Владата на Република 

                                                                                            Македонија, 
                                                                                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.

____________
4521.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО НОВО КОЊАРЕВО ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СТАНБЕНО ИНДИВИДУАЛНИ ЗГРАДИ ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Член 1
 Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Ново Коњарево за изградба на станбено индивидуални згради, општина Ново 
Село.

Член 2
 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 171221 м2,  

ги има следните катастарски индикации:

             Скопје
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

Бр. 41-10074/1                                                                                                                 Заменик на претседателот 
21 декември 2013 година       на Владата на Република

Скопје                                                                                              Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4522.
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.12.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕС-
ТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛ-
НИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И 
СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА

ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2013 ГОДИНА

I
Во Програмата за инвестиционо одржување на рези-

денцијалните и репрезентативните објекти и службени 
простории на органите на државната управа во 2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.4/13), делот III се менува и гласи:

„III
Средствата од дел II на оваа програма ќе се корис-

тат за следните намени: 

CTABKA481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 
1.   Објект Министерство за економија
1.1. Набавка и ставање во употреба на компресор-

ски агрегат за ладна вода                  3.000.000.00

II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9321/1 Претседател на Владата
21 декември  2013 година на Република Македонија,

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

4523.
Врз основа на член 55-в од Законот за надворешни 

работи („Службен весник на Република Македонија”, 
бр. 46/2006, 107/2008 и 26/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 го-
дина, донесе

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А
ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ, НАГРАДУВАЊЕ И 
КАЗНУВАЊЕ НА АМБАСАДОРИТЕ И ГЕНЕРАЛНИ-
ТЕ КОНЗУЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I Oпшти одредби

Член 1
 Со оваа методологија се уредува начинот на оцену-

вање, наградување и казнување на амбасадорите и гене-
ралните конзули на Република Македонија. 

Член 2
Методологијата има за цел:
- да придонесе кон создавање развиена, високо про-

фесионална и одговорна дипломатска служба со подо-
бри резултати во остварување на надворешно политич-
ките приоритети на Република Македонија, преку оце-
нување на резултатите од економските и политичките 
активности и резултатите од раководењето со дипло-
матско – конзуларните претставништва на Република 
Македонија;

- да воспостави ефикасен систем на следење на ре-
зултатите од вршењето на активностите и однесување-
то на амбасадорите и генералните конзули, 

- да воспостави мерливо и објективно стандардизи-
рано оценување засновано на докази, односно резул-
тати, и соодветно на резултатите, систем на наградува-
ње и казнување, со цел и во насока на подобрување на 
ефикасноста на дипломатската служба;

- да обезбеди конзистентни стандарди применливи  
во севкупната дипломатско - конзуларна мрежа, соглас-
но видот и спецификите на  дипломатско - конзуларни-
те претставништва и кои истовремено служат како пој-
довна основа за: мерење на резултатите од вршењето 
на работите и за идентификување области каде може 
да се направат подобрувања и начини како да се пости-
гнат подобрувањата;

- да ги развива, вреднува и почитува индивидуални-
те способности и потенцијали на амбасадорите и гене-
ралните конзули. 

II. Оценување работењето на амбасадорите 
и генералните конзули

Член 3
Оценувањето на амбасадорите и генералните конзу-

ли на Република Македонија се врши врз основа на по-
кажаните резултати во вршењето на: 

а) економските активности
б) политичките активности и
в) раководењето со претставништвото 
Со цел вреднување на економските и политички ак-

тивности, како и на активностите на раководењето со 
претставништво најдоцна до 31 декември во тековната 
година до амбасадорите и генералните конзули се дос-
тавува листа на цели што амбасадорот, односно гене-
ралниот конзул треба да ги оствари во текот на наредна-
та годината и тоа: 

- за економски активности - најмногу шест утврде-
ни цели

- за политички  активности -  најмногу девет  ут-
врдени цели и 

- за раководење со претставништвото – најмногу 
шест утврдени цели.

Целите што амбасадорите односно генералните кон-
зули треба да ги остварат се определуваат согласно 
Листата на цели за економски активности на амбасадо-
ри во амбасади на Република Македонија (Прилог 
бр.1), Листата на цели за економски активности на ам-
басадори во постојани мисии на Република Македонија 
(Прилог бр.1), Листата на цели за економски активнос-
ти на генерални конзули на Република Македонија 
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(Прилог бр. 1),  Листата на цели за политички активнос-
ти на амбасадори во амбасади на Република Македони-
ја (Прилог бр. 2), Листата на цели за политички актив-
ности на амбасадори во постојани мисии на Република 
Македонија (Прилог бр. 2),  Листата на цели за поли-
тички активности на генерални конзули на Република 
Македонија (Прилог бр. 2) и Листата на цели за актив-
ности на раководење со претставништво за амбасадори 
во амбасади и мисии и за генерални конзули (Прилог 
бр. 3).

Прилозите бр. 1, 2 и 3 се дадени во прилог и се сос-
тавен дел на оваа методологија.

Оценувањето на амбасадорите и генералните конзу-
ли се врши на образец за оценување кој е даден во При-
лог бр. 4 и е составен дел на оваа методологија.

Член 4
При оценувањето на работата на амбасадорите и ге-

нералните конзули се земаат предвид тековните случу-
вања на внатрешен план во државата на акредитацијата 
(немири, судири, вонредни или воени состојби, елемен-
тарни непогоди, внатрешна економска и/или политичка 
криза и слично) и други вонредни причини и околнос-
ти  во дипломатско - конзуларните претставништва 
што можат да влијаат на работењето и остварувањето 
на целите на амбасадорите и генералните конзули.

Член 5
Вреднувањето на резултатите од остварените цели 

се врши според тежината на поставените цели, приори-
тетноста на целите и државата во која се остваруваат 
целите и се вршат активностите, согласно следната ска-
ла за бодирање и утврден број на максимални бодови 
за секоја од утврдените активности: 

1. Амбасадор акредитиран во амбасада на Републи-
ка Македонија

а) Економски активности – до 40 бода 
б) Политички активности – до 50 бода
в)Раководење со претставништво – до 10 бода
2. Амбасадор акредитиран при постојана мисија на 

Република Македонија 
а) Економски активности – до 10 бода 
б)Политички активности – до 80 бода
в)Раководење со претставништво – до 10 бода
3. Генерален конзул на Република Македонија
а) Економски активности– до 50 бода
б) Политички активности– до 40 бода
в) Раководење со претставништво – до 10 бода
На амбасадор во амбасада на Република Македони-

ја за две најприоритетни економски цели му се доделу-
ваат вкупно 20 бода, а за останатите  четири економски 
цели вкупно 20 бода, за три најприоритетни политички 
цели му се доделуваат вкупно 25 бода, а за останатите 
политички цели вкупно 25 бода,  за две најприоритетни 
цели за раководење со претставништвото му се доделу-
ваат вкупно шест бода, а за останатите цели за раково-
дење со претставништвото му се доделуваат вкупно че-
тири бода.

На амбасадор акредитиран при постојана мисија на 
Република Македонија за  две најприоритетни економ-
ски цели му се доделуваат вкупно шест бода, а за оста-
натите економски цели му се доделуваат вкупно чети-

ри бода, за три најприоритетни политички цели му се 
доделуваат вкупно 50 бода, а за останатите политички 
цели вкупно 30 бода, за две најприоритетни цели за ра-
ководење со претставништвото му се доделуваат вкуп-
но шест бода, а за останатите цели за раководење со 
претставништвото му се доделуваат вкупно четири 
бода.

На генерален конзул на Република Македонија за 
три најприоритетни економски цели му се доделуваат 
вкупно 30 бода, а за останатите економски цели му се 
доделуваат вкупно 20 бода, за три најприоритетни по-
литички цели му се доделуваат вкупно 20 бода, а за ос-
танатите политички цели вкупно 20 бода, за две најпри-
оритетни цели за раководење со претставништвото му 
се доделуваат вкупно шест бода, а за останатите цели 
за раководење со претставништвото му се доделуваат 
вкупно четири бода.

Член 6
Оценувањето на амбасадорот, односно генералниот 

конзул се врши според бодови со оценка:
1) „Не задоволува“   0-50 бода
2) „Делумно задоволува“ 51-60 бода
3) „Задоволува“ 61-90 бода
4) „Се истакнува“ 91-100 бода

III. Наградување и казнување на амбасадорите 
и генералните конзули на Република Македонија

Член 7
На амбасадор, односно генерален конзул, кој е оце-

нет со оценката „се истакнува“, може да му се додели 
парична награда на следниот начин:

1) 30% од неговата нето плата,  во траење од три ме-
сеци ако има 100 бода 

2) 30% од неговата нето плата во траење од два ме-
сеци ако има  96 - 99 бода  

3) 30 % од неговата нето плата во траење од еден ме-
сец ако има  91 - 95 бода.

Член 8
На амбасадор, односно генерален конзул, кој е оце-

нет со оценката „делумно задоволува“, може да му би-
де изречена парична казна во висина од:

1) 30% од неговата нето плата, во траење од три ме-
сеци ако има  од 51 до 55 бода 

2) 30% од неговата нето плата во траење од два ме-
сеци доколку има од 56 до 59  бода

3) 30 % од неговата нето плата во траење од еден ме-
сец  ако има 60 бода.

IV. Завршна одредба

Член 9
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 41-8150/1 Претседател на Владата
21 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

4524.
О Б Ј А В А

Договорот помеѓу Република Македонија и Арген-
тинската Република за размена на информации за да-
ночни прашања, склучен во Буенос Аирес на 27 април 
2013 година, ратификуван со Закон за ратификација на 
Договорот помеѓу Република Македонија и Аргентин-
ската Република за размена на информации за даночни 
прашања („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 150/2013), влегува во сила на 17 декември 2013 го-
дина.  

16 декември 2013 година                    Министер,
           Скопје                           м-р Никола Попоски, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА

4525.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-

то образование  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12 и 24/13), министерот за образование и наука до-
несе

К А Л Е Н Д А Р
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1
Во Календарот за организација на учебната 

2013/2014 година во јавните средни училишта („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.119/13) чле-
нот 6 се менува и гласи:

„Екстерното проверување во јунскиот испитен рок  
се спроведува во периодот од 2 до 10 јуни, а во авгус-
товскиот испитен рок се спроведува на 26 и 27 август. 

За учениците од завршната година на средното обра-
зование, екстерното проверување се спроведува во пе-
риодот од 21 до 25 јануари.“

Член 2
Членот 7 се менува и гласи:
„Екстерните испити од државната матура во гимна-

зиското, уметничкото и во четиригодишното стручно 
образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат 
во следниве термини:

Задолжителен наставен предмет:

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 31 
мај 2014 година со почеток во 10 часот.

Изборни предмети:
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 11 јуни 2014 година со почеток 
во 10 часот,

- математика, естетика/филозофија на 13 јуни 2014 
година со почеток во 10 часот.

- хемија, физика, билогија, историја и бизнис на 16 
јуни 2014 година со почеток во 10 часот.

За учениците кои во јунскиот испитен рок не поло-
жиле дел или сите испити од државната матура или од 
оправдани причини не полагале државна матура или 
дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се 
организира втор испитен рок во август во следните тер-
мини:

Задолжителен наставен предмет:
- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 11 ав-
густ 2014 година со почеток во 10 часот.

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 
односно руски јазик на 13 август 2014 година со поче-
ток во 10 часот,

- математика, естетика/филозофија на 14 август 
2014 година со почеток во 10 часот.

- хемија, физика, билогија, историја и бизнис на 16 
август 2014 година со почеток во 10 часот.

Интерните испити од изборниот дел на државната 
матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-
лишната матурска комисија на предлог на соодветните 
училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во периодот од 18 до 30 
јуни 2014 година и  

- во августовскиот испитен рок во периодот од 19 
до 23 август 2014 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача се 
реализира во периодот од:

- од 20 март до 30 април 2014 година и
- од 19 август до 22 август 2014 година.“

Член 3
Членот 8 се менува и гласи:
„Училишната матура во гимназиското образование, 

училишната матура во уметничкото образование и зав-
ршниот испит во четиригодишното стручно образова-
ние се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и 
август.

Во јунскиот испитен рок: 
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и ли-
тература) на 17 јуни 2014 година со почеток во 9 часот. 
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Во августовскиот испитен рок:
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и ли-
тература) на 18 август 2014 година со почеток во 9 ча-
сот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура 
во гимназиското и во уметничкото образование, испи-
тот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-
дишното стручно образование и проектната задача се 
спроведуваат во термини утврдени од училишната ма-
турска комисија на предлог на соодветните училишни 
предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 18 до 30 ју-
ни 2014 година и  

- во августовскиот испитен рок во времето од 19 до 
23 август 2014 година.“

Член 4
Членот 9 се менува и гласи:
„Завршниот испит во тригодишното стручно образо-

вание се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, ав-
густ и јануари.

Во јунскиот рок: 
- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 17 ју-
ни 2014 година со почеток во 9 часот

Во августовскиот рок:
- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 18 ав-
густ 2014 година со почеток во 9 часот.

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на 
учениците.

Индивидуалната практична работа во тригодишно-
то стручно образование се спроведува во термини ут-
врдени од училишната матурска комисија на предлог 
на соодветните училишни предметни комисии.“

Член 5
Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.

Бр. 19-14626/3
19 декември  2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

4526.
Врз основа на член 14 став 5 од Законот за инспек-

цијата на трудот   („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 35/97, 29/02, 36/11 и 164/13), министерот 
за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА КНИГАТА ЗА НАДЗОР 

И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ВОДЕЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на кни-

гата за надзор и  начинот за нејзиното водење. 
 

Член 2
(1) Книгата за надзор на насловна страна содржи на-

зив „КНИГА ЗА НАДЗОР ОД ИНСПЕКЦИЈАТА НА 
ТРУДОТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ“.

 (2) Првата страна содржи вкупно седум рубрики, и 
тоа:

- датум и час на надзорот;
- број и датум на записникот;
- вид (редовен ,вонреден и контролен) и предмет на 

надзорот;
- констатирани неправилности;
- преземени мерки;
- присутно лице на надзорот од работодавачот (име 

и презиме);
- име и презиме и потпис на инспекторот.
(3) Секоја страница на книгата за надзор се означу-

ва со реден број. Страната 1 се повторува до страна 20.
(4) Книгата за надзор се води на образец, кој е да-

ден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3
(1) Податоците во книгата  на надзор  се внесуваат 

од страна на инспекторот кој го извршил надзо-
рот,непосредно по извршениот надзор.

(2) Исправка на веќе внесен податок во книгата на 
надзор се врши од страна на инспекторот кој го из-
вршил надзорот, на начин што се прецртува зборот 
што се брише или менува, така што погрешно внесени-
от податок да остане читлив. 

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 03-/10920/1
20 декември 2013 година Министер,

Скопје Диме Спасов, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

4527.
Врз основа на член 68 став (3) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) и 
член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на 
докази и податоци по службена должност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министе-
рот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ОФОРМУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ПРЕДВИДЕНА 
СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ИЛИ УРБАНИСТИЧ-
КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА А ЛИЦЕТО 
ИМА ВО СОПСТВЕНОСТ ПОВЕЌЕ ОД 30% ОД 
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА И АКО СО ПЛАНОТ 
НА ТАА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НЕ СЕ ПРЕДВИ-
ДУВА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕ-
РЕС УТВРДЕН СО ЗАКОН КАКО И 

ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на барањето за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба за оформување на градежна парцела предвиде-
на со урбанистички план или урбанистичка планска до-
кументација а лицето има во сопственост повеќе од 
30% од градежната парцела и ако со планот на таа гра-
дежна парцела не се предвидува изградба на објекти од 
јавен интерес утврден со закон, како и потребната доку-
ментација.

Член 2
Барањето за отуѓување на градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија со непосредна спо-
годба за оформување на градежна парцела предвидена 
со урбанистички план или урбанистичка планска доку-
ментација а лицето има во сопственост повеќе од 30% 
од градежната парцела и ако со планот на таа градежна 
парцела не се предвидува изградба на објекти од јавен 
интерес утврден со закон, се поднесува на образец „Ба-
рање за отуѓување на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија со непосредна спогодба за 
оформување на градежна парцела предвидена со урба-
нистички план или урбанистичка планска документаци-
ја а лицето има во сопственост повеќе од 30% од гра-
дежната парцела и ако со планот на таа градежна парце-
ла не се предвидува изградба на објекти од јавен инте-
рес утврден со закон“ во А-4 формат, во бела боја. 

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број, 
датум, наслов, назив на правното лице, односно име и 
презиме на физичкото лице и седиште на правното 
лице, односно адреса на физичкото лице, докази кои се 
поднесуваат, лице за контакт и потпис на подносителот 
на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на 
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 3
Кон барањето од член 2 од овој правилник се подне-

суваат следните докази:
- извод од урбанистички план или урбанистичка 

планска документација со дефинирана градежна пар-
цела;

- геодетски  елаборат  за  нумерички  податоци  со  
список  на  податоци  за формирање на градежна пар-
цела;

- имотен лист кој до денот на поднесувањето не е 
постар од 30 дена, со запишано право на сопственост 
на подносителот на барањето, за градежното земјиште 
кое претставува над 30% од градежната парцела;

- имотен лист за градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија, кој до денот на поднесување-
то не е постар од 30 дена;

- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 
за предметното градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за периодот од кога е востановен 
катастар на земјиште во катастарската општина, со 
идентификација на катастарска парцела и катастарска 
општина и

- доказ  за  регистрација доколку  подносителот  на  
барањето  е  правно  лице, односно фотокопија од лич-
на карта или патна исправа ако подносител на барање-
то е физичко лице.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба за оформување на градежна парцела предвиде-
на со урбанистички план или урбанистичка планска до-
кументација а лицето има во сопственост повеќе од 
30% од градежната парцела и ако со планот на таа гра-
дежна парцела не се предвидува изградба на објекти од 
јавен интерес утврден со закон („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 93/11).

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 01-11895/1 Министер
13 декември 2013 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
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4528.
Врз основа на член 70 став (4) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) и 
член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на 
докази и податоци по службена должност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министе-
рот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА СОПСТВЕ-
НИЦИТЕ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ 
ОД ОБЈЕКТИ ИЗГРАДЕНИ СО ГРАДЕЖНО-ТЕХ-
НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ ИМААТ ЗАСНОВАНО ПРА-
ВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП, ДОКОЛКУ ОБЈЕК-
ТИТЕ СЕ ИЗГРАДЕНИ СОГЛАСНО УРБАНИС-
ТИЧКИ ПЛАН ИЛИ УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДОКОЛКУ ЈА ИМААТ ИС-
ПЛАТЕНО ЗАКУПНИНАТА ЗА ТЕКОВНАТА ГО-
ДИНА И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУ-
ВААТ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 

КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на барањето за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба на сопствениците на објекти или посебни де-
лови од објекти изградени со градежно-техничка доку-
ментација на градежно земјиште на кое имаат заснова-
но право на долготраен закуп, доколку објектите се из-
градени согласно урбанистички план или урбанистичка 
планска документација и доколку ја имаат исплатено за-
купнината за тековната година и другите давачки кои 
произлегуваат од договорот за долготраен закуп, како 
и потребната документација.

Член 2
Барањето за отуѓување на градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија со непосредна спо-
годба на сопствениците на објекти или посебни делови 
од објекти изградени со градежно-техничка документа-
ција на градежно земјиште на кое имаат засновано пра-
во на долготраен закуп, доколку објектите се изградени 
согласно урбанистички план или урбанистичка планска 
документација и доколку ја имаат исплатено закупнина-
та за тековната година и другите давачки кои произле-
гуваат од договорот за долготраен закуп, се поднесува 
на образец „Барање за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба на сопствениците на објекти или посебни де-
лови од објекти изградени со градежно-техничка доку-
ментација на градежно земјиште на кое имаат заснова-
но право на долготраен закуп, доколку објектите се из-

градени согласно урбанистички план или урбанистичка 
планска документација и доколку ја имаат исплатено за-
купнината за тековната година и другите давачки кои 
произлегуваат од договорот за долготраен закуп “ во 
А-4 формат, во бела боја.

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број, 
датум, наслов, назив на правното лице, односно име и 
презиме на физичкото лице и седиште на правното 
лице, односно адреса на физичкото лице, докази кои се 
поднесуваат, лице за контакт и потпис на подносителот 
на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на 
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 3
Кон барањето од член 2 од овој правилник се подне-

суваат следните докази:
- договор за засновање на правото на долготраен за-

куп;
- имотен лист за земјиштето сопственост на Репуб-

лика Македонија, во кој е запишано заснованото право 
на долготраен закуп;

- имотен лист за објектот кој е изграден на градеж-
ното земјиште;

- доказ за платена закупнина до моментот на подне-
сување на барањето и

- изјава заверена на нотар со која останатите соп-
ственици на градежното земјиште се согласуваат соп-
ственикот на објектот да го поднесе барањето од член 
2 на овој правилник, доколку во рамките на градежната 
парцела, освен Република Македонија има и други соп-
ственици на градежното земјиште.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба на сопствениците на објекти или посебни де-
лови од објекти изградени со градежно-техничка доку-
ментација на градежно земјиште на кое имаат заснова-
но право на долготраен закуп, доколку објектите се из-
градени согласно урбанистички план или урбанистичка 
планска документација и доколку ја имаат исплатено за-
купнината за тековната година и другите давачки кои 
произлегуваат од договорот за долготраен закуп 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
93/2011).

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 01-11899/1 Министер
13 декември 2013 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ

4529.
Врз основа на член 17, точка ж), а во врска со член 

120 став 4 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на РМ” бр.13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 
83/10, 13/12, 59/12, 123/12 и  23/13), директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации, на ден 
17.12.2013 година го донесе следниот:

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ДИГИТАЛНА ТЕ-
ЛЕВИЗИСКА ОПРЕМА  ШТО  СЕ КОРИСТИ ОД 

ПОТРОШУВАЧИТЕ (ПРИМЕНИК ЗА ДВБ-Т)

Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат условите за рабо-

та на дигитална телевизиска опрема што се користи од 
потрошувачите, за прием на дигитални терестријални 
телевизиски сигнали (двб-т).

Член 2
(Употребени изрази)

(1) Изразите употребени во овој Правилник, го има-
ат следното значење:

1. Дигитална телевизиска опрема (приемник за двб-
т1)  е електронска комуникациска опрема, наменета за 
размена и пренос на информации, со која на корисни-
кот му се овозможуваат дополителни услуги (пренос на 
слика, звук и податоци со можност за употерба на инте-
рактивна комуникација).

2. СДТВ2  – телевизија со стандардна дефиниција. 
3. ХДТВ3   – телевизија со висока дефиниција.
4. ЕПГ4  – електронски програмски водич
(2) Другите изрази употребени во овој правилник, 

имаат исто значење како што е определено со Законот 
за електронските комуникации.

Член 3
(Видови приемници)

Приемник за дигитална ТВ (приемник за двб-т) мо-
же да биде:

- приемник кој се приклучува на ТВ апарат (СТБ - 
сет топ бокс) и

- ТВ апарат со вграден приемник за двб-т.
Приемниците од став еден на овој член, мора да 

имата можност, при почетното вклучување на приемни-
кот, при изборот на држава да се избере Македонија. 
При изборот на јазик на говор, јазик на превод и писмо, 
да може да се направи изборот на македонски јазик на 
говор, македонски јазик на превод и мени на македон-
ски јазик со кирилично писмо.

Член 4
(Основни технички параметри)

(1) Транспортен проток (стрим) – Приемниците од 
Член 3 мора да поддржуваат протоци со променлива 
битска брзина (VBR поддршка)

1 Digital Video Broadcasting- terrestrial
2 SDTV – standard definition television
3 HDTV – high definition television
4 EPG –electronic program guide

(2) Аудио декодер – Приемниците од Член 3 за звук 
мора да поддржуваат декодирање на MPEG-1/MPEG-2 
layer I / layer II аудио компресија според стандардот 
ISO/IEC 11172-3. Поддршката за избор на повеќе јазици 
на говор во една програмска содржина е задолжителна.

(3) Приемниците од Член 3, при избор на македон-
ски јазик на говор, треба да имаат поддршка за маке-
донски аудио дескриптор со ознака mac. 

(4) Видео декодер - Приемниците мора да поддржу-
ваат декодирање на MPEG-4 Part 10 / H.264 AVC видео 
компресија според стандардот ITU-T H.264 и ISO/IEC 
MPEG-4 AVC (претходно ISO/IEC 14496-10 – MPEG-4 
Part 10, Advanced Video Coding), со видео компонента 
со постојана или променлива битска брзина. 

(5) Приемниците од Член 3 мора да поддржуваат 
прием на слика со сооднос на страни 4:3 и 16:9, со мож-
ност за рачно или автоматско менување на форматот со 
користење на letter box или pan&scan конверзија. 

(6) Приемниците од Член 3, за приказ на содржина-
та на ЕПГ потребно е да го поддржуваат кириличниот 
блок UTF-8 од множеството на карактери според стан-
дардот Unicode ISO10646. За приказ на латинични ка-
рактери, потребно е да има подршка според ISO6937 
стандардот за множеството на карактери.

(7) Приемниците од Член 3 треба да поддржуваат 
дескриптор на македонски јазик на превод  со ознака 
mac. 

(8) Приемниците од Член 3 треба да поддржуваат 
логичко нумерирање на каналите (LCN - Logical 
Channel Number) со што се овозможува почетен распо-
ред на сочуваните канали од пребарувањето со редо-
следот определен од страна на Советот за радиодифузи-
ја според Правилникот за распределба на капацитетите 
на мултиплексите.

(9) Приемниците од Член 3 треба да имаат под-
дршка за датум и време користејќи ги табелите од стан-
дардот EN 300744.

 
Член 5

(Меѓусебна оперативност на аналогна и дигитална 
телевизиска опрема)

(1) Приемниците на дигиталните телевизиски сигна-
ли треба да ги исполнуваат условите наведени во стан-
дардот МКС EN 62216:2012 односно да примаат и демо-
дулираат двб-т сигнал емитуван во согласност со стан-
дардот EN 300744. Дополнително, приемникот може да 
прима и демодулира двб-т сигнал емитуван во соглас-
ност со стандардот EN 302755 (DVB-T2).

(2) Дигиталната телевизиска опрема мора да овозмо-
жува прием на некодирани сигнали, како и сигнали ко-
дирани според европскиот стандард DVB CSA 
(common scrambling algoritham) што го препорачува 
призната европска организација за стандардизација.

(3) Секој аналоген телевизиски приемник со дијаго-
нала на екранот поголема од 42 см, мора да има најмал-
ку еден надворешен приклучок во согласност со стан-
дард на призната европска организација за стандардиза-
ција, односно стандардот CENELEC EN 50049--1:1997 
SCART, кој овозможува едноставно приклучување на 
надворешни уреди, вклучувајќи дополнителни декоде-
ри и приемници за дигитални телевизиски сигнали.
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(4) Секој телевизиски приемник со вграден декодер 
на дигитални телевизиски сигнали (двб-т), со дијагона-
ла на екранот поголема од 30 см, треба да има најмалку 
еден надворешен приклучок, како што ќе го стандарди-
зира призната европска организација за стандардизаци-
ја или е во согласност со спецификација што е широко 
прифатена од производителите на опрема од таа об-
ласт. Овој вид на приклучок (заеднички двб-т интер-
фејс приклучок) треба да овозможи едноставно приклу-
чување на надворешни уреди и пренесување на сите 
елементи на дигиталниот телевизиски сигнал.

 
Член 6

(Посебни услови за приемникот кој се приклучува 
на ТВ апарат - СТБ)

СТБ – приемник штој се приклучува на ТВ апарат 
кој поддржува СДТВ - телевизија со стандардна дефи-
ниција, мора да има SCART или RCA излез. 

СТБ - приемник штој се приклучува на ТВ апарат 
кој поддржува ХДТВ – телевизија со висока дефини-
ција, мора да има и HDMI излез. 

Член 7
(Останати услови)

Приемникот треба да има можност да ја детектира 
ознаката за возрастна граница,  во случај кога таква ин-
формација е внесена во системот.Означувањето на 
програмите треба да е во согласност со стандардот 
МКС EN 300 468 (родителска контрола).

Член 8
(Параметри за прием на двб-т сигнали)

(1) Фреквенциски опсези и ниво на прием - Прием-
никот  треба да има можност за прием на сигнали во 
фреквенциски опсег VHF 174-230 MHz и UHF 470-862 
MHz, со влезно ниво во опсегот од -75 dbm до  -23 dbm 
или пошироко. Приемникот може да поддржува инди-
катор за квалитет на сигналот и ниво на сигнал, авто-
матско и рачно пребарување на програми.

(2) Терестријален демодулатор

DVB-T COFDM, 
Video compression MPEG-4
SFN support YES
Transmission mode 8k
Channel bandwidth VHF-7 MHz; UHF-8 MHz
Modulation QPSK, 64-QAM
Guard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Inner code-rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Scanning Step 166.66 KHz

Член 9
(Преодни и завршни одредби)

(1) Одредбите од овој правилник што се однесуваат 
на задолжителното воведување на избор на држава, ја-
зик на говор, јазик на превод и писмо, и логичко нуме-
рирање на каналите (LCN - Logical Channel Number), ќе 
се применуваат од 1.1.2015 година.

(2) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.

(3) По влегувањето во сила на овој Правилник, прес-
танува да важи Правилникот за условите за работа на 
дигитална телевизиска опрема што се користи од потро-
шувачите број 11-60/4 од 21.12.2006 година објавен на 
веб страницата на Агенцијата за електронски комуника-
ции.

По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде обја-
вен  на веб-страницата на Агенцијата.

Бр. 0201-3508/2
Агенција за електронски 

комуникации
17 декември 2013 година Директор,

Скопје Роберт Орданоски, с.р.
__________

4530.
Врз основа на член 17 точка ж, а во врска со член 

79 од Законот за eлектронски комуникации („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 
55/2007 98/2008, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013, 
Директорот на Агенцијата за електронски комуника-
ции на ден 10.12.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНА-
ТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕ-
ВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ, ПОДАТОЦИТЕ ШТО 
СЕ ПРИЛОЖУВААТ КОН БАРАЊЕТО КАКО И 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ 

ЗА НУМЕРАЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот и поста-
пката за доделување на броеви и серии на броеви од 
Планот за нумерација на јавните комуникациски мре-
жи и услуги на Република Македонија (во понатамош-
ниот текст: План за нумерација), формата и содржина-
та на барањето за доделување на броеви и серии на бро-
еви и податоците што се приложуваат кон барањето, ка-
ко и начинот на одземање на доделени броеви и серии 
на броеви.

Член 2
Цел

Со овој правилник се има за цел да се обезбеди ефи-
касно управување со нумерациските ресурси за јавните 
комуникациски мрежи и услуги, како и доделување на 
броеви и серии на броеви на флексибилен, транспарен-
тен и недискриминаторски начин во интерес на зашти-
та и промоција на конкуренцијата на пазарот.

II. НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ 
И СЕРИИ НА БРОЕВИ

Член 3
Надлежност

(1) Агенцијата за електронски комуникации (во на-
тамошниот текст: Агенција) доделува броеви и серии 
на броеви од Планот за нумерација на оператори на јав-
ни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни кому-
никациски услуги во Република Македонија.
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(2) Операторите на јавни комуникациски мрежи 
и/или давателите на јавни комуникациски услуги од 
став (1) на овој член можат броевите и сериите на брое-
ви доделени од страна на Агенцијата да ги даваат на ко-
ристење на своите крајни корисници.

(3) Операторите на јавни комуникациски мрежи 
и/или давателите на јавни комуникациски услуги од 
став (1) на овој член, броевите кои се доделени од стра-
на на Агенцијата  треба да ги направат достапни за си-
те претплатници во Република Македонија во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението за доделување 
на броеви, освен броевите од серијата на броеви за ус-
луги со посебна цена на чинење со почетни две цифри 
14 и броевите за кои претплатниците му доставиле 
писмена изјава на операторот на јавна комуникациска 
мрежа и/или давателот на јавни комуникациски услуги  
на кој што му е доделен бројот дека не сакаат да бидат 
достапни од другите оператори на јавни комуникацис-
ки мрежи и/или даватели на јавни комуникациски ус-
луги.

(4) Операторите на јавни комуникациски мрежи 
и/или давателите на јaвни комуникациски услуги од 
став (1) на овој член, броевите кои се одземени од стра-
на на Агенцијата треба да ги направат недостапни за си-
те претплатници во Република Македонија во рок од 
еден ден од приемот на решението за одземање на бро-
еви.

Член 4
Доделување на претплатнички броеви во нумера-

циски подрачја за јавни фиксни телефонски мрежи 
и/или услуги

(1) Агенцијата доделува 7-цифрени и 6-цифрени 
претплатнички броеви во нумерациски подрачја за јав-
ни фиксни телефонски мрежи и/или услуги во серии на 
броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви 
на оператори на јавни комуникациски мрежи и давате-
ли на јавни комуникациски услуги на фиксна локација 
во Република Македонија каде што истите ќе се стават 
во употреба.

(2) Операторите на јавни комуникациски мрежи 
и/или давателите на јавни комуникациски услуги од 
став (1) на овој член, броевите и сериите на броеви до-
делени од страна на Агенцијата ги даваат на користење 
на своите претплатници.

(3) 7-цифрени претплатнички броеви во серии на 
броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви 
се доделуваат на оператори на јавни комуникациски 
мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги на 
фиксна локација во Република Македонија во нумера-
циско подрачје со НДК со вредност 2.

(4) 6-цифрени претплатнички броеви во серии на 
броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви 
се доделуваат на оператори на јавни комуникациски 
мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги на 
фиксна локација во Република Македонија во нумера-
циски подрачја со НДК со вредност различна од 2.

Член 5
Доделување на скратени броеви во нумерациски 

подрачја за јавни фиксни телефонски мрежи и/или 
услуги, односно во нумерациски подрачја за јавни 

мобилни комуникациски мрежи и/или услуги

(1) Агенцијата доделува скратени броеви од серија-
та 15 или 13 со должина од 5 цифри за јавни фиксни те-
лефонски мрежи и/или услуги на фиксна локација во 
Република Македонија, односно во нумерациски под-
рачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или ус-
луги.

(2) Броевите од став (1) на овој член се доделуваат 
поединечно во нумерациско подрачје чија вредност на 
НДК изнесува 2.

(3) Операторите на јавни комуникациски мрежи 
и/или давателите на јавни комуникациски услуги од 
став (1) на овој член, скратените броеви доделени од 
страна на Агенцијата, ги даваат на користење на своите 
претплатници.

(4) Оператор на јавна комуникациска мрежа и/или 
давател на јавни комуникациски услуги не може да про-
мени, односно одземе претходно доделен скратен број 
на свој претплатник без претходно да ја извести 
Агенцијата за причините за промената, односно одзема-
њето.

(5) Оператор на јавна комуникациска мрежа и/или 
давател на јавни комуникациски услуги може да напла-
тува надомест за административните трошоци за скра-
тен број од својот претплатник на кого му доделил скра-
тен број на користење, што на годишно ниво не смее да 
биде зголемен за повеќе од 20% од годишниот надомес-
ток што операторот на јавната комуникациска мрежа 
и/или давателот на јавните комуникациски услуги го 
плаќа на Агенцијата за користење на доделени скрате-
ни броеви во нумерациски подрачја за јавни комуника-
циски мрежи и/или услуги.

Член 6
Доделување на броеви од серијата 05 и серијата 08

(1) Агенцијата доделува броеви од серијата 05 и од 
серијата 08 на оператори на јавни комуникациски мре-
жи и/или даватели на јавни комуникациски услуги, пое-
динечно или во блокови на броеви од 10 броеви.

(2) Операторите на јавни комуникациски мрежи 
и/или давателите на јавни комуникациски услуги од 
став (1) на овој член, броевите од серијата 05, односно 
од серијата 08 доделени од страна на Агенцијата, ги да-
ваат на користење на своите претплатници-даватели на 
услуги.

(3) Оператор на јавна комуникациска мрежа и/или 
давател на јавни комуникациски услуги не може да про-
мени, односно одземе претходно доделен број од сери-
јата 05, односно од серијата 08 на свој претплатник-да-
вател на услуги без претходно да ја извести Агенцијата 
за причините за промената, односно одземањето.

(4) Оператор на јавна комуникациска мрежа и/или 
давател на јавни комуникациски услуги може да напла-
тува надомест за административните трошоци за број 
од серијата 05, односно од серијата 08, од својот прет-
платник на кого му го доделил на користење, што на го-
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дишно ниво не смее да биде зголемен за повеќе од 20 
% од годишниот надоместок што операторот на јавна 
комуникациска мрежа и/или давателот на јавни комуни-
кациски услуги го плаќа на Агенцијата за користење на 
доделени броеви од серијата 05, односно од серијата 
08.

Член 7
Доделување на претплатнички броеви во нумера-
циски подрачја за јавни мобилни комуникациски 

мрежи и/или услуги

(1) Агенцијата доделува претплатнички броеви во 
нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникацис-
ки мрежи и/или услуги со НДК 7х на оператори на јав-
ни мобилни електронски комуникациски мрежи и/или 
даватели на јавни телефонски услуги во јавни мобилни 
комуникациски мрежи.

(2) Операторите на јавни мобилни комуникациски 
мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услу-
ги во јавни мобилни комуникациски мрежи од став (1) 
на овој член, броевите и сериите на броеви доделени од 
страна на Агенцијата ги даваат на користење на своите 
претплатници.

(3) Претплатничките броеви од став (1) на овој член 
се доделуваат во серии на броеви од 1.000, 10.000 и 
100.000 броеви.

Член 8
Доделување на скратени броеви за услуги хармони-
зирани на европско ниво и за услуги од национално 

општествено значење

(1) По исклучок на одредбата од член 3 став (1) на 
овој правилник, националниот скратен број 112 за итни 
повици, националните скратени броеви од серијата 
116(xyz) за хармонизирани услуги од општествено зна-
чење и националните скратени броеви од серијата 19(х) 
за услуги од национално општествено значење утврде-
ни во членовите 15 и 16 од Планот за нумерација, 
Агенцијата ги доделува на правни лица кои обезбедува-
ат услуги од општествено значење.

(2) Националните скратени броеви од серијата 
118(х), Агенцијата ги доделува на определените давате-
ли на универзална услуга за обезбедување на телефон-
ска служба за информации од целосниот телефонски 
именик.

(3) Скратените броеви од ставовите (1) и (2) на овој 
член се доделуваат поединечно.

Член 9
Доделување на броеви за услуги за грижа 

на корисници

Броевите од сериите 12, 17 и 18 за услуги за грижа 
на корисници на операторите на јавни комуникациски 
мрежи и/или давателите на јавни комуникациски ус-
луги, Агенцијата ги доделува поединечно.

Член 10

Доделување на броеви за услуги со посебна цена 
на чинење

(1) Агенцијата доделува серија на броеви за услуги 
со посебна цена на чинење, со почетни две цифри 14 во 
рамките на нумерациските подрачја кои ги користи опе-
раторот на јавна комуникациска мрежа и/или давателот 
на јавни комуникациски услуги.

(2) Поединечните броеви од серијата 14, оператори-
те на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на 
јавни комуникациски услуги не можат да ги доделува-
ат на крајните корисници како претплатнички броеви.

(3) Броевите од серијата 14 се доделуваат групно ка-
ко цела серија.

Член 11
Доделување на кодови на сигнализациски точки

(1) Агенцијата доделува кодови на меѓународни и 
национални сигнализациски точки во согласност со 
препораките Q.704 и Q.708 на IТU-Т на оператори на 
јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни кому-
никациски услуги.

(2) Кодовите на меѓународните и националните 
сигнализациски точки се доделуваат поединечно.

III. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ БРОЕВИ 
И СЕРИИ НА БРОЕВИ

Член 12
Барање за доделување броеви и серии на броеви

(1) Агенцијата ги доделува броевите и сериите на 
броеви од Планот за нумерација врз основа на барање 
за доделување на броеви и серии на броеви поднесено 
од оператор на јавна комуникациска мрежа и/или дава-
тел на јавни комуникацсиски услуги. Барањето се дос-
тавува во архивата на Агенцијата, а во случај на доста-
ва по пошта, истото се доставува како препорачана 
пратка или во електронска форма соодветно потпи-
шана.

(2) Доколку барањето од став (1) на овој член не е 
комплетно или не ги содржи податоците утврдени со 
овој правилник, Агенцијата, за тоа, писмено ќе го извес-
ти подносителот на барањето и ќе му определи рок кој 
не може да биде пократок од 8 (осум) дена од денот на 
приемот на писменото известување, да ги отстрани ут-
врдените неправилности. Доколку подносителот на ба-
рањето не постапи по писменото известување на 
Агенцијата, ќе се смета како барањето воопшто и да не 
било поднесено.

Член 13
Решение за доделување броеви и серии на броеви

(1) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение за 
доделување на броеви и серии на броеви од Планот за 
нумерација во рок од 15 дена од денот на приемот на 
комплетното барање за доделување на броеви и серии 
на броеви.
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(2) Решението од став (1) на овој член особено сод-
ржи:

- податоци за носителот на правото за користење на 
доделените броеви и серии на броеви;

- доделени броеви и серии на броеви;
- услови за користење на доделените броеви и се-

рии на броеви;
- висината и начинот на плаќање на надоместокот 

за користење на доделените броеви и серии на броеви;
- датум до кој доделените броеви , серии на броеви 

и кодови треба  да бидат ставени во употреба.
(3) Директорот на Агенцијата, во рокот определен 

во став (1) на овој член може да донесе решение со кое 
ќе го одбие барањето за доделување на броеви и серии 
на броеви, доколку се исполнети условите утврдени во 
член 79 став (4) од Законот за електронски комуника-
ции.

(4) Операторите на јавни комуникациски мрежи се 
должни во рок од 5 (пет) работни дена од приемот на 
известување од оператор-интерконекциски партнер де-
ка операторот-интерконекциски партнер има добиено 
решение за доделување на броеви и серии на броеви од 
Агенцијата да ја ажурира својата табела за рутирање на 
повици кон тие броеви од неговата мрежа.

Член 14
Измена на решение за доделени броеви и серии 

на броеви

Директорот на Агенцијата може да донесе решение 
за измена на претходно донесено решение за доделува-
ње на броеви и серии на броеви под услови и на начин 
утврден во член 81 од Законот за електронските кому-
никации.

Член 15
Отстапување на доделени броеви и серии на броеви

(1) Носителот на право за користење на доделени 
броеви и серии на броеви, согласно член 80 од Законот 
за електронските комуникации може да ги отстапи до-
делените броеви и серии на броеви заедно со активнос-
та под услов новиот носител да ги задоволува барањата 
за користење на броевите и сериите на броеви со добие-
ното решение од Директорот на Агенцијата.

(2) Носителот кој што ги отстапува доделените брое-
ви и серии на броеви треба во координација со новиот 
носител да обезбедат можност отстапените броеви и се-
рии на броеви да бидат што е можно помалку време 
надвор од употреба за време на процесот на отстапу-
вање.

Член 16
Одземање на доделени броеви и серии на броеви

(1) Директорот на Агенцијата може да донесе реше-
ние за одземање на доделените броеви и серии на брое-
ви под услови и на начин утврден во член 82 од Зако-
нот за електронските комуникации.

(2) Решението за одземени броеви и серии на брое-
ви ќе се однесува на целата серија на броеви освен на 
пренесените броеви кај други оператори за кои Агенци-
јата ќе издаде решение со кое ќе му се доделат пренесе-
ните броеви на операторот примател.

(3) Агенцијата може наново да додели броеви и се-
рии на броеви што биле претходно одземени на барање 
што е поднесено најмалку 6 (шест) месеци по датумот 
на одземање.

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ

Член 17
Форма на барањето за доделување броеви и серии 

на броеви

(1) Барањето за доделување на броеви и серии на 
броеви може да биде:

а) барање за доделување на нумерациски ресурси 
од Планот за нумерација по прв пат;

б) барање за доделување на дополнителен број/бро-
еви;

в) барање за промена на доделен број/броеви;
г) барање за промена на носител на правото за ко-

ристење на доделен број/броеви, или
д) барање за повлекување на доделен број/броеви.
(2) Образецот на барањето е даден во прилог на 

овој правилник и е негов составен дел.
(3) Образецот од став (1) на овој член може да се по-

дигне од Агенцијата или да се преземе од веб-страната 
на Агенцијата.

Член 18
Содржина на барањето за доделување броеви 

и серии на броеви

Барањето за доделување броеви и серии на броеви 
содржи:

а) основни податоци за подносителот на барањето;
б) податоци за вид на барањето согласно член 17 

став (1) од овој правилник;
в) вид, количина и намена на користење на нумера-

циските ресурси што се бараат и тоа за:
- серии на претплатнички броеви во нумерациски 

подрачја за јавни фиксни телефонски мрежи и/или ус-
луги;

- скратен број за јавни фиксни телефонски мрежи 
и/или услуги и за јавни моболни комуникациски мрежи 
и/или услуги;

- серии на претплатнички броеви во нумерациски 
подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи 
и/или услуги;

- скратен број на оператор на јавна комуникациска 
мрежа за услуги за грижа за корисниците–12a(bcd), 
17a(bcd), 18a(bcd);

- серија на броеви за услуги со посебна цена на чи-
нење–14;

- код за избор на оператор–10ab;
- броеви од серијата 05 за телефонски услуги со по-

себна цена на чинење;
- броеви од серијата 08 за телефонски услуги;
- национални скратени броеви за услуги хармонизи-

рани на европско ниво;
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- код на меѓународна сигнализациска точка;
- код на национална сигнализациска точка;
г) планиран датум на започнување со користење на 

нумерациските ресурси;
д) датум до кој подносителот на барањето планира 

да ги користи доделените нумерациски ресурси.

Член 19
Потребни документи

(1) Кон барањето се приложуваат следните доку-
менти:

а) копија од решение за упис на основање и/или те-
ковна состојба на правното лице издадено од Центра-
лен Регистар на Република Македонија;

б) при првото барање на нумерациски ресурси од 
Планот за нумерација на јавните комуникациски мре-
жи и услуги на Република Македонија треба да се дос-
тави пополнет формулар со податоци за операторот на 
јавна комуникациска мрежа за употреба на ЦБП систе-
мот во согласност со „Правилникот за преносливост на 
броеви“ и URL за тестни веб сервиси согласно докумен-
тот „Технички опис на трансакциите и комуникациски-
от интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите“;

в) при промена на носител на правото за користење 
на доделени нумерациски ресурси, постојниот носител 
на правото за користење на доделен број/броеви го дос-
тавува барањето за промена на носител на правото за 
користење на доделен број/броеви со изјава дека ги от-
стапува правата и обврските што произлегуваат од до-
делениот број/броеви на новиот носител на правото за 
користење на доделен број/броеви. Новиот носител на 
правото за користење на доделен број/броеви доставу-
ва основни податоци од точка 1. На образецот на бара-
њето, изјава дека ги прифаќа правата и обврските што 
произлегуваат од доделениот број/броеви и документи-
те од алинеја а) на овој член;

г) доказ за уплатена административна такса, и
д) податоци за законскиот застапник.
(2) Барањето содржи потпис на законскиот застап-

ник и печат на подносителот на барањето.

V. ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ 
И ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Член 20
Извештај

(1) Операторите на јавните комуникациски мрежи и 
давателите на јавни комуникациски услуги на кои им 
се доделени броеви и серии на броеви, доставуваат до 
Агенцијата годишен извештај за користењето на доде-
лените броеви и серии на броеви.

(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член се 
доставува најдоцна до 1-ви февруари во тековната годи-
на и содржи информации за секоја доделена серија на 
броеви со состојбата на 31 декември од претходната го-
дина, како што се:

а) распределба на сериите на броеви по услуги;

б) процентуален дел на броеви во активна употреба;
в) процентуален дел на броеви кои се резервирани, 

но не се во активна употреба;
г) процентуален дел на броеви пренесени од (port-

in) и пренесени на (port-out) други оператори на јавни 
комуникациски мрежи или даватели на јавни комуника-
циски услуги;

д) прогноза за искористеност на серијата на броеви 
за наредната година, и

ѓ) други информации поврзани со користењето на 
броевите на барање од Агенцијата.

Член 21
Објавување на податоци

Агенцијата на својата веб страна објавува податоци 
за:

1) доделени броеви и серии на броеви;
2) носители на доделени броеви и серии на броеви;
3) исполнување на обврската за плаќање на надомес-

токот за користење на доделените броеви и серии на 
броеви;

4) слободни броеви и серии на броеви.

Член 22
Преодни одредби

(1) Решенијата за доделување на скратени броеви 
со четири цифри кои Агенцијата ги има издадено на 
оператори и/или даватели на јавни електронски комуни-
кациски мрежи и/или услуги ќе престанат да важат по 
изминување на 5 години сметано од денот на влегува-
ње во сила на овој правилник на истата мрежна зав-
ршна точка на која се доделени.

Член 23
Завршни одредби

(1) Со денот на влегување во сила на овој правил-
ник, престанува да важи Правилникот за утврдување 
на формата и содржината на барањето за доделување 
на броеви и серии на броеви, податоците што се прило-
жуваат кон барањето како и начинот и постапката за до-
делување на броеви и серии на броеви од Планот за ну-
мерација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 154/2012 ).

(2) Овој правилник влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Република Ма-
кедонија” а ќе се применува сметано од на 01/01/2014 
година.

(3) По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде 
објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации.

Бр. 0201-2194/6
10 декември 2013 година Директор,

Скопје Роберт Орданоски, с.р.
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4531.
Врз основа на член 17 точка ж) и член 85 став 1 од 

Законот за електронски комуникации (Службен весник 
на Република Македонија број 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 
23/2013), Директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации на 10.12.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ

Член 1
Во Правилникот за преносливост на броеви член 2 

се менува и гласи:
„Со овој Правилник се има за цел да се поттикне 

процесот за создавање на конкурентен пазар во областа 
на електронските комуникации, односно да се обезбеди 
преносливост на број при промена на оператор на јавна 
комуникациска мрежа и преносливост на број при про-
мена на давател на јавна телефонска услуга т. е. право 
на претплатникот да го задржи постојниот број при про-
мена на операторот на јавна комуникациска мрежа 
и/или давателот на јавна телефонска услуга во Републи-
ка Македонија.“

Член 2
Во Член 3, став (1) ж) се менува и гласи:
„Пренослив број е национален претплатнички број 

во национален сигнализациски формат доделен на кра-
ен корисник врз основа на склучен претплатнички дого-
вор, кој претплатникот има право да го задржи при про-
мена на оператор или при промена на оператор-корис-
ник во Република Македонија;“

Точка з) се менува и гласи:
„Пренесен број е пренослив број што е пренесен во 

мрежа на друг оператор или кај друг оператор-корис-
ник во Република Македонија;“

Точка м) се менува и гласи:
„Query on Release е метода за рутирање на повикот 

кон пренесени броеви при која појдовната мрежа пред 
воспоставување на секој повик испраќа барање за вос-
поставување на повик кон јавната комуникациска мре-
жа на операторот носител на правото за користење на 
бројот. Доколку јавната комуникациска мрежа на опера-
торот носител на правото за користење на бројот при-
ми сигнализациско барање за воспоставување на повик 
кон пренесен број во некоја друга јавна комуникациска 
мрежа, јавната комуникациска мрежа на операторот но-
сител на правото за користење на бројот ќе го одбие ба-
рањето за воспоставување на повикот на начин одре-
ден во препораката на ITU-Меѓународна унија за теле-
комуникации (ITU-International Telecommunications 
Union) ITU-T Q.769.1, co сигнализациска порака со 
вредност #14 (Release cause value #14) определена со 
преопраката ITU-T Q.850. По приемот на сигнализацис-
ката порака со вредност #14, појдовната мрежа врши 
проверка во сопствената ЛБП, па врз основа на рутирач-
киот број добиен од сопствената ЛБП, воспоставува по-
вик по најкратката расположлива рута спрема јавната 
комуникациска мрежа во која се наоѓа пренесениот 
број;“

Точка т) се менува и гласи:
„Код на оператор е двоцифрено хексадецимално по-

ле составено од првата и втората цифра во рутирачкиот 
број што го доделува Агенцијата кој идентификува да-
ден оператор или пар оператор-корисник/оператор во 
ЦБП. Доколку операторот обезбедува јавна телефонска 
услуга и преку јавна фиксна телефонска мрежа и преку 
јавна мобилна комуникациска мрежа, во ЦБП се иден-
тификува со еден единствен код на оператор. Во исклу-
чителни случаи (на пр. обединување на два или повеќе 
оператори во еден, купопродажба на еден од страна на 
друг оператор итн.) може да се користат претходно до-
делените кодови на оператор. Код на оператор што е до-
делен на оператор-корисник е единствен за парот опера-
тор-корисник/оператор и јасно ги идентификува и опе-
раторот-корисник што ја обезбедува јавната телефон-
ска услуга за претплатникот и операторот што обезбе-
дува пристап за претплатникот.“

Член 3
Во член 4, став (2) точка а) се менува и гласи:
„Повикувачкиот број на службата за грижа за корис-

ници и/или преку други броеви каде обезбедува инфор-
мација во која мрежа е пренесен бројот, или“.

Ставот (3) се менува и гласи:
„Фиксните оператори и фиксните оператори-корис-

ници ќе обезбедат преносливост на претплатнички бро-
еви помеѓу фиксните оператори и фиксните оператори-
корисници во согласност со овој правилник.“

Ставот ( 4) се менува и гласи:
„Мобилните оператори и мобилните оператори-ко-

рисници ќе обезбедат преносливост на броеви за јавни 
мобилни комуникациски услуги, помеѓу мобилните 
оператори и мобилните оператори-корисници во соглас-
ност со овој правилник.“

Ставот (7) се менува и гласи:
„Операторите и операторите-корисници ќе обезбе-

дат целокупна размена на податоци што се однесуваат 
на процедурата за пренесување на броеви, при иницира-
њето на пренесувањето, преку централната база на по-
датоци (ЦБП), а во писмена форма операторот прима-
тел ќе му достави еден примерок од поднесеното бара-
ње за склучување на претплатнички договор со прене-
сување на број, во оригинал на операторот давател во 
рок од 5 (пет) работни дена од денот на прием на бара-
њето, доколку операторот давател го побара тоа од опе-
раторот примател.“

Ставот (11) се менува и гласи:
„Во случај на одбивање на барање за пренесување 

на број, операторот давател е одговорен во целост за 
проверување на податоците од поднесеното барање.“

Член 4
Во член 5 став (5) се менува и гласи:
„(а) мобилниот оператор во чија мрежа повикот бил 

инициран без избор или предизбор на оператор, е одго-
ворен за рутирање на повиците до пренесени броеви во 
сите мрежи во кои пренесениот број се наоѓа според ме-
тодата Query On Release, освен во случај кога операто-
рите се поврзани со интерконекциски линкови базира-
ни на IP технологија кога ќе се применува All Call 
Query методата;
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(б) фиксниот оператор во чија мрежа е инициран по-
викот без избор или предизбор на оператор, како и опе-
раторот што транзитира повици меѓу мрежи, е одгово-
рен за рутирање на повиците кон пренесени броеви во 
мрежите на други оператори со примена на методата 
Query On Release, освен во случај кога операторите се 
поврзани со интерконекциски линкови базирани на IP 
технологија кога ќе се применува All Call Query мето-
дата;

(в) Во случај на примена на методата Query On 
Release, доколку оператор, кој е оператор носител на 
правото за користење на број, прими сигнализациско 
барање за воспоставување на повик кон број што од не-
говата мрежа е пренесен во друга мрежа, тогаш ќе го 
врати барањето за воспоставување на тој повик на на-
чин определен со точка С 3.1.3. од препораката на ITU-
T Q.769.1 co сигнализациска порака со вредност #14 
(Release cause value #14) пропишана со препораката на 
ITU-T Q.850.“

Член 5
Во член 6 став (1) се менува и гласи:
„Претплатникот може да поднесе барање за прене-

сување на еден, повеќе или на сите броеви вклучени во 
претплатничкиот договор.“

Член 6
Во член 8 став (7) се менува и гласи:
„Во случај на пренесување на претплатнички број 

за јавна фиксна телефонска услуга рокот за завршува-
ње на постапката за пренесување на број е 2 работни де-
на од денот на прифаќањето од страна на операторот 
давател.“

Член 7
Преодни одредби

(1)Сите оператори во Република Македонија се 
должни од 01/01/2017 да ја применуваат исклучиво All 
Call Query методата.

Член 8
Завршни одредби

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Република Ма-
кедонија” а ќе се применува сметано од 01/01/2014 го-
дина.

(2) По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде 
објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации.

Бр. 0201-2194/7
10 декември 2013 година Директор,

Скопје Роберт Орданоски, с.р.
__________

4532.
Врз основа на член 17 став ж) а во врска со член 77 

од Законот за електронските комуникации („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 13/2012, 59/2012, 
123/2012 и 23/2013 ), Директорот на Агенцијата за елек-
тронски комуникации на ден 10.12.2013 година донесе

П Л А Н

ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКА-
ЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
(Предмет)

(1) Со Планот за нумерација на јавните комуника-
циски мрежи и услуги на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: План за нумерација) се утврдува 
структурата, должината и намената на броевите за прис-
тап до јавни телефонски мрежи и јавни телефонски ус-
луги во Република Македонија.

(2) Планот за нумерација содржи:
а) нумерациски ресурси што идентификуваат мреж-

ни завршни точки на јавни електронски комуникацис-
ки мрежи во Република Македонија;

б) нумерациски ресурси што идентификуваат одре-
дени услуги што се обезбедуваат преку јавни електрон-
ски комуникациски мрежи во Република Македонија;

в) код за избор на оператор;
г) кодови за идентификација на издавачи на кредит-

ни картички поврзани со електронски комуникациски 
услуги;

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

ѓ) кодови на сигнализациски точки.
(3) Нумерациските ресурси од став (2) точка а) и 

точка б) на овој член се:
а) нумерациски ресурси дефинирани во согласност 

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

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

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

Член 2
(Цел)

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

а) развој на јавно достапни телефонски услуги на 
не-дискриминаторна основа, со примена на принципот 
за технолошка неутралност;

б) транспарентност за крајните корисници во врска 
со видот на телефонските услуги што се обезбедуваат и 
наплатата на истите;

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

за услуги за итни повици и други услуги хармонизира-
ни на Европско ниво;

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

ѓ) доволен нумерациски простор за идни потреби;
е) овозможување на преносливост на број во Репуб-

лика Македонија.

Член 3
(Дефиниции и кратенки)

Одделни изрази употребени во Планот за нумераци-
ја го имаат следново значење:
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а) серија на броеви претставува непрекината низа 
на последователни броеви од Планот за нумерација под-
редени по растечки редослед. Блок на броеви претставу-
ва група од броеви кои може, но не мора да се подре-
дени;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НДК може да биде декадна цифра или комбинација 
од декадни цифри (без никаков префикс) кој го каракте-
ризира нумерациското подрачје во државата.

НДК треба да се вметне пред повиканиот претплат-
нички број кога повикувачкиот и повиканиот број се во 
различни нумерациски подрачја.

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

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

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

о) МCC-Код на државата за мобилни мрежи (MCC-
Mobile Country Code);

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

р) МSIN-Претплатнички идентификациски број во 
мобилни мрежи(MSIN-Mobile Subscriber Identification 
Number);

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

Член 4
(Содржина на Планот за нумерација)

(1) Во Планот за нумерација се содржани следните 
нумерациски ресурси:

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

ни картички поврзани со електронски комуникациски 
услуги;

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

ж) кодови на сигнализациски точки;
з) броеви за услуги со посебна цена на чинење и
ѕ) броеви за услуги на бесплатен повик и услуги со 

поделба на трошоци.
(2) Броевите од Планот за нумерација се користат 

од крајните корисници за започнување и воспоставува-
ње на повик кон мрежните завршни точки на јавни теле-
фонски мрежи или за пристап до јавни телефонски ус-
луги или телефонски услуги со посебни содржини.

Член 5
(Меѓународен број)

(1) Меѓународниот број го содржи кодот на држава-
та и националниот број. Согласно препораката Е.164 - 
„Меѓународен план за нумерација за јавни телекомуни-
кациски услуги“ на ITU-Т, за Република Македонија е 
доделен код на држава 389.

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

Член 6
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(Национален број)
(1) Национални повици се остваруваат со користе-

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

(2) Националниот број е секвенца со должина од 8 
цифри од типот XYABCDEF, каде првите цифри (X 
или XY) го прикажуваат НДК, додека останатите циф-
ри го прикажуваат претплатничкиот број.

(3) НДК е секвенца со променлива должина која 
што содржи информација за селекција на нумерациско-
то подрачје, видот на телефонските услуги што се обез-
бедуваат и наплатата за истите, како и дел од информа-
цијата за рутирање на повикот.

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

а) претплатнички броеви во нумерациски подрачја 
за јавни фиксни  телефонски мрежи и/или услуги при 
што НДК покажува дека услугата се обезбедува на фик-
сна локација преку јавна фиксна телефонска мрежа;

б) претплатнички броеви во нумерациски подрачја 
за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги, 
при што НДК покажува дека услугата се обезбедува на 
подвижни локации преку јавна мобилна комуникацис-
ка мрежа;

в) броеви, различни од претплатничките броеви во 
нумерациските подрачја за јавни фиксни телефонски 
мрежи и/или услуги и јавни мобилни комуникациски 
мрежи и/или услуги, при што НДК содржи информаци-
ја за видот на телефонската услуга што се обезбедува и 
наплатата за истата.

(5) Должината на НДК изнесува 1 цифра за прет-
платнички броеви со должина од 7 цифри или 2 цифри 
за претплатнички броеви со должина од 6 цифри.

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

1-резервиран за идни потреби во Планот за нумера-
ција

2- за 7-цифрени претплатнички броеви во јавни фик-
сни телефонски мрежи

3- за 6-цифрени претплатнички броеви во јавни фик-
сни телефонски мрежи

4- за 6-цифрени претплатнички броеви во јавни фик-
сни телефонски мрежи

5- за броеви за услуги со посебна цена на чинење на 
услугата (услуги со поделба на приходи–revenue share 
services, услуги со посебна тарифа–premium rate 
services, услуги со додадена вредност–value added 
services, итн.)

6-резервиран за идни потреби во Планот за нумера-
ција

7- за броеви за јавни мобилни комуникациски мре-
жи и/или услуги

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

9-резервиран за идни потреби во Планот за нумера-
ција

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

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

11A(B)CD)-за услуги хармонизирани на европско 
ниво и

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

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

(10) Кодовите за избор на оператор се со облик 
10ab и се со должина 2 цифри. ab е код на операторот 
што се нотифицирал како оператор на јавна телефонска 
мрежа или давател на јавна телефонска услуга. ab мо-
жат да бидат било кои цифри од 0 до 9.

Член 7
(Бирање на броевите од Планот за нумерација)
(1) Планот за нумерација во Република Македонија 

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

(2) Надвор од границите на Република Македонија, 
повик кон броеви од Планот за нумерација на Републи-
ка Македонија се започнува со бирање на меѓународни-
от префикс на државата од каде што се започнува пови-
кот, следен со код на држава за Република Македонија 
и национален број.

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

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

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

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

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

Член 8
(НДК во нумерациски подрачја за јавни фиксни 
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телефонски мрежи)
(1) Националниот дестинациски (преноснички) код 

(НДК) со прва цифра 2 е наменет за претплатнички бро-
еви со 7 цифри, 3 и 4 се наменети за нумерациски под-
рачја со 6-цифрени  претплатнички броеви во Планот 
за нумерација.

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

Член 9
(Претплатнички броеви во јавна фиксна 

телефонска мрежа)
(1) Должината на претплатничките броеви во јавна 

фиксна телефонска мрежа изнесува 7 цифри за НДК со 
должина 1 цифра и 6 цифри за НДК со должина 2 циф-
ри и се наменети за пристап до јавни електронски кому-
никациски мрежи и/или услуги на фиксна локација ка-
де што истите ќе се стават во употреба. Првата цифра 
на претплатничкиот број може да биде од 2 до 9.

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

Член 10
(Скратени броеви во нумерациски подрачја за 
јавни фиксни телефонски мрежи и/или услуги)
(1) Скратените броеви во нумерациските подрачја 

за јавни фиксни телефонски мрежи и/или услуги можат 
да бидат со должина од 4 цифри за нумерациски под-
рачја со 6-цифрени претплатнички броеви или со дол-
жина од 5 цифри за сите нумерациски подрачја.

(2) Почетните две цифри на скратените броеви во 
нумерациските подрачја се 15 или 13.

(3) Скратените броеви, од претплатничките броеви 
можат да се добијат на два начини: со директно бирање 
на скратениот број или со бирање на национален пре-
фикс, НДК и скратен број. Во првиот случај повикот се 
започнува со директно бирање на скратениот број без 
национален префикс и без НДК, при што операторот 
што го опслужува скратениот број ќе биде целосно од-
говорен за правилно воспоставување, рутирање и зав-
ршување на повикот и во ваков случај повикот ќе се 
заврши кај претплатникот со скратен број чија што 
мрежна завршна точка е локациски најблизу до мрежна-
та завршна точка на претплатничкиот број од кој се вос-
поставува повикот. Во вториот случај повикот се започ-
нува со бирање на национален префикс, НДК и скрате-
ниот број, при што се добива претплатникот со скратен 
број.

(4) Скратените броеви во нумерациските подрачја 
имаат идентичен третман како претплатничките броеви 
за јавна фиксна телефонска услуга.

Член 11
(Скратени броеви во нумерациски подрачја за 

јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги)
(1) Скратените броеви во нумерациски подрачја за 

јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги се 
со должина од 4 или 5 цифри.

(2) Почетните две цифри на скратените броеви во 
нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникацис-
ки мрежи и/или услуги се 15 или 13.

(3) Скратените броеви во нумерациски подрачја за 
јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги се 
бираат со национален префикс и со НДК за скратени 
броеви со должина од 4 цифри и директно за скратени 
броеви со 5 цифри без национален префикс и без НДК.

(4) Скратените броеви во нумерациски подрачја за 
јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги има-
ат идентичен третман како претплатничките броеви во 
нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникацис-
ки мрежи и/или услуги.

Член 12
(Броеви од серијата 05)

(1) Броевите од серијата 05 се национални броеви 
со НДК со една цифра која изнесува 5 и се наменети за 
телефонски услуги со посебна цена на чинење на услу-
гата (услуги со поделба на приходи–revenue share 
services, услуги со посебна тарифа–premium rate 
services, услуги со додадена вредност–value added 
services, итн.). Содржината на услугите со посебна це-
на на чинење може да биде: забава, игри, натпревари и 
квизови, различни информации (општи, деловни, марке-
тинг, услужни, итн.), забава за возрасни, dial-up прис-
тап на Интернет, итн.

(2) Броевите од серијата 05 не можат да се користат 
за обезбедување на други јавни телефонски услуги, 
вклучително и започнување на меѓународни повици.

(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и дава-
телите на јавни телефонски услуги можат доделените 
броеви од серијата 05 да ги користат за обезбедување 
на сопствени услуги со посебна цена на чинење, како и 
да ги даваат на користење на даватели на услуги со по-
себна цена на чинење, врз основа на склучен договор.

(4) Во договорот што давателот на услуга со посеб-
на цена на чинење го склучува со оператор на јавна те-
лефонска мрежа, меѓу другото, се утврдува начинот на 
пристап до давателот на услуги со посебна цена на чи-
нење, дали ќе биде овозможен пристап и на претплатни-
ци од мрежи на други оператори, како и цената на услу-
гата.

(5) Структурата на број од серијата 05 за телефон-
ски услуги со посебна цена на чинење е:
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5xy abcde
при што х означува начин на тарифирање на услу-

гата, у означува за која популација е наменета услугата 
со посебна цена на чинење и тоа:

х = 1 резерва
х = 2,3,4 услуга со тарифирање по настан
х = 5,6,7,8,9,0 услуга со тарифирање по времетраење
ху = 00 услуга во живо за забава за возрасни

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

Член 13
(Броеви од серијата 08)

(1) Броевите од серијата 08 се национални броеви 
со НДК со една цифра која изнесува 8 и се наменети за 
телефонски услуги (услуги на бесплатен повик (зелени 
броеви)–freephone services (green numbers), услуги со 
поделба на трошоци (сини броеви)–share cost services 
(blue numbers), итн.) преку интелигентни платформи.

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

8xy abcde

при што ху го означуваат начинот на тарифирање 
на услугата, а abcde можат да бидат било кои цифри од 
0 до 9.

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

различни од 00.
(5) Операторите на јавни телефонски мрежи можат 

доделените броеви од серијата 08 да ги користат за 
обезбедување на сопствени услуги, како и да ги даваат 
на користење на даватели на услуги, врз основа на склу-
чен договор.

(6) Давателот на услуга во договорот со операторот 
на јавна телефонска мрежа што го опслужува бројот од 
серијата 08 треба да се изјасни дали сака да им биде 
оневозможен пристап до бројот на претплатници од те-
лефонски мрежи на други оператори. Склучените дого-
вори за броевите од серијата 08 пред стапување во сила 
на овој План остануваат во важност се до нивното зав-
ршување.

(7) Давателите на јавни телефонски услуги можат 
доделените броеви од серијата 08 да ги користат за 
обезбедување на сопствени телефонски услуги.

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

(9) Зелен број со структура 08009abcd може да се ко-
ристи за започнување на национален или меѓународен 
повик во два чекори за така наречените услуги за инди-
ректен пристап преку интелигентни платформи, како 
што се услугите „Директно Дома (Direct Home)“ или ус-
лугите што се плаќаат со виртуелни или pre-paid кар-
тички. Пристап до услугата се обезбедува после автен-
тикација на повикувачката страна. Модалитетот на ав-
тентикација го утврдува давателот на услуга (код за 
идентификација, PIN, итн.). Пристапот до интелиген-
тната платформа е бесплатен за повикувачката страна. 

Наплатата за воспоставување на национален или меѓу-
народен повик е од идентификуваната повикувачка 
страна, во согласност со цените и модалитетот на нап-
лата што ги воспоставил давателот на јавната телефон-
ска услуга.

(10) Син број може да се користи за пристап до ус-
луги за кои трошоците за повикот се делат помеѓу пови-
кувачката страна и давателот на услуга преку син број, 
при што од повикувачката страна не смее да се наплати 
износ повисок од цената на локален повик во мрежата 
на ист оператор за повици од претплатнички броеви во 
нумерациски подрачја за јавни фиксни телефонски мре-
жи и/или услуги, односно цената за повик во иста мре-
жа (on-net) за повици од претплатнички броеви во нуме-
рациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мре-
жи и/или услуги.

Член 14
(Претплатнички броеви во нумерациски подрачја 

за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги)
(1) Претплатничките броеви во нумерациски под-

рачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или ус-
луги со НДК 7х се со должина 6 цифри и се наменети 
за пристап до јавни мобилни електронски комуникацис-
ки мрежи и/или услуги. Првата цифра на претплатнич-
киот број може да биде од 2 до 9.

(2) Повик кон претплатнички број во нумерациско 
подрачје за јавни мобилни комуникациски мрежи 
и/или услуги мора целосно да заврши на мрежната зав-
ршна точка што ја идентификува претплатничкиот број 
во нумерациско подрачје за јавни мобилни комуника-
циски мрежи и/или услуги, освен во случаи кога пови-
кот е пренасочен кон друга мрежна завршна точка, при 
што повикувачкиот претплатник што го започнува по-
викот не мора да бира дополнителна секвенца броеви и 
ја плаќа онаа тарифа што одговара на повик кон соодве-
тен национален број во нумерациски подрачја за јавни 
мобилни комуникациски мрежи и/или услуги.

Член 15
Броеви за М2М

Броевите од член 9 став (1)  и  член 14 став (1) на 
овој План   можат да се стават во употреба и за комуни-
кација помеѓу уреди и/или апликации, при што операто-
рите и/или давателите на јавни комуникациски услуги 
на кои им се доделени овие броеви треба да водат еви-
денција за истите и треба да бидат евидентирани како 
посебна категорија на претплатници.

Член 16
(Национални скратени броеви за услуги хармонизи-

рани на европско ниво)
(1) Националните скратени броеви за услуги хармо-

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

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

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

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

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

(5) Согласно Одлуката на Европската Комисија 
2007/116/EC од 15 Февруари 2007 за резервирање на на-
ционална серија на броеви со почетни цифри 116 за 
хармонизирани броеви за хармонизирани услуги од оп-
штествено значење, која е изменета и дополнета со Од-
луката на Европската Комисија 2007/698/ЕС од 29 Ок-
томври 2007, националните скратени броеви во серија-
та 116(хyz) можат да се користат за хармонизирани ус-
луги од општествено значење.

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

(7) Броевите од серијата 116(хyz) можат да се корис-
тат доколку:

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

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

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

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

д) за време на повикот забрането е: рекламирање, за-
бава, маркетинг или продажба или за идна продажба на 
комерцијални услуги.

(8) Должината на броевите од серијата 116(хyz) из-
несува 6 цифри и истите можат да се користат единстве-
но за завршување на повик на мрежна завршна точка 
на територијата на Република Македонија.

(9) Операторите на јавни телефонски мрежи и дава-
телите на јавни телефонски услуги се должни на корис-
ниците да им обезбедат бесплатен пристап до бројот 
112 и броевите од серијата 116(хyz).

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

(11) Броевите од серијата 118(х) се наменети за дава-
телите на универзална услуга за телефонска служба за 
информации од целосниот телефонски именик опреде-
лени од страна на Агенцијата за електронски комуника-
ции во постапка согласно Законот за електронските ко-
муникации, каде х го идентификува соодветниот дава-
тел на универзална услуга за телефонска служба за ин-
формации од целосниот телефонски именик.

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

а) пристап до телефонската служба за информации 
и самата услуга се обезбедува преку телефон или SMS 
пораки;

б) пристап до телефонската служба за информации 
е возможен и од други држави; или

в) се обезбедува воспоставување на повик со прет-
платникот чии податоци повикувачката страна ги поба-
рала.

Член 17
(Национални скратени броеви за услуги од нацио-

нално општествено значење)
(1) Броевите од серијата 19(х) се национални скрате-

ни броеви за услуги од национално општествено значе-
ње и се наменети за обезбедување на услуги од мрежни 
завршни точки на територијата на Република Македо-
нија, како што се:

а) безбедност на граѓаните;
б) медицинска помош;
в) известување и управување со кризни состојби.
(2) Броевите од серијата 19(х) се со должина 3 ци-

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

луги, покрај бројот 112, ќе бидат на располагање след-
ните броеви:

191 резерва
192 Полиција
193 Противпожарна служба
194 Брза помош
195 Центар за известување и тревожење
(4) Операторите на јавни телефонски мрежи и дава-

телите на јавни телефонски услуги се должни на корис-
ниците да им обезбедат бесплатен пристап до броевите 
од серијата 19(х), за 2 ≤ х ≤ 5.

(5) За услуги за помош на пат може да се користи 
бројот 196 Служба за помош на пат

(6) За услуги од општествено значење на располага-
ње се следните броеви:

197 Царинска управа
198 Управа за јавни приходи
199 Министерство за внатрешни работи
190 Агенција за електронски комуникации
(7) Операторите на јавни телефонски мрежи и дава-

телите на јавни телефонски услуги се должни на корис-
ниците да им обезбедат бесплатен пристап до броевите 
од серијата 19(х), за 7 ≤ х ≤ 9 и х=0.

(8) Национални скратени броеви за услуги од нацио-
нално општествено значење се бираат без национален 
префикс и НДК (ПК) од телефонските мрежи на сите 
оператори.

Член 18
(Скратени броеви за услуги за грижа за корисници)

(1) Броевите од сериите 12, 17 и 18 се употребуваат 
за услуги за грижа за корисниците на операторите на 
јавните телефонски мрежи. Услуги за грижа за корисни-
ците можат да бидат: пријавување на дефекти, служба 
за информации од телефонскиот именик на операторот, 
говорна пошта, надополнување на кредит, проверка на 
состојба на телефонска сметка и други слични услуги 
на операторите на јавните телефонски мрежи утврдени 
од Агенцијата.
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(2) Броевите од сериите 12, 17 и 18 можат да бидат 
со должина од 3 до 6 цифри.

(3) Броевите од серијата 12 можат да бидат достап-
ни само за корисниците на операторот на кој му се до-
делени и притоа исти броеви можат да се доделуваат 
на повеќе оператори. Броевите од сериите 17 и 18 се 
достапни од сите мрежи со кои операторот на кој му се 
доделени има договор за интерконекција во кој е регу-
лиран пристапот до поединечни броеви.

(4) Броевите од серијата 12 се бираат директно за 
оператори на јавни телефонски мрежи и/или услуги во 
сопствена мрежа, освен за оператори на јавни мобилни 
комуникациски мрежи и/или услуги кога се бираат со 
национален префикс и НДК пред самиот број во случај 
кога повикот се реализира од друга мрежа или дирек-
тно кога се бираат од корисници на операторот на кој 
истите му се доделени. Броевите од сериите 17 и 18 се 
бираат со национален префикс и НДК меѓу различни 
оператори на јавни телефонски мрежи или јавни мобил-
ни комуникациски мрежи, а во рамки на мрежата на 
операторот на кој се доделени со или без национален 
префикс и НДК во зависност од изборот на операторот.

Член 19
(Серија броеви за услуги со посебна цена 

на чинење)
(1) Серијата броеви за услуги со посебна цена на чи-

нење е со почетни две цифри 14 во рамките на нумера-
циските подрачја кои ги користи операторот на јавна те-
лефонска мрежа.

(2) Броевите од серијата 14 можат да се користат за:
а) обезбедување на услуги со додадена вредност 

(value added services);
б) обезбедување на содржина (content-based 

services);
в) обезбедување на услуги со поделба на приходи 

(revenue-sharing services);
г) услуги со посебна тарифа (premium rate services);
д) услуги базирани на сесија;
ѓ) услуги за реализација на трансакции и
е) слични услуги.
(3) По почетните две цифри 14, операторот на јавна 

телефонска мрежа може да употребува произволен број 
на цифри и/или алфа карактери.

(4) До броевите од серијата 14 можат да имаат прис-
тап само крајни корисници од мрежата на операторот 
на јавна телефонска мрежа на кој му се доделени овие 
броеви.

Член 20
(Кодови за идентификација на издавачи на кредитни 
картички поврзани со електронски комуникациски 

услуги)
Кодовите за идентификација на издавачи на кредит-

ни картички поврзани со електронски комуникациски 
услуги се во согласност со препораката Е.118-„Меѓуна-
родни телекомуникациски картички за наплата“ на 
ITU-Т.

Член 21

(Кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи 
и мобилни услуги)

Код на мобилна мрежа е дел на ознаката за меѓуна-
роден мобилен претплатнички идентитет (IMSI–
International Mobile Subscriber Identity), со одредена 
структура во согласност со препораката E.212.Меѓуна-
роден план за идентификација на мобилните термина-
ли и мобилните корисници“ на ITU-Т. IMSI се користи 
за меѓународно идентификување (означување) на ко-
рисниците во мобилните електронски комуникациски 
мрежи и се состои од MCC–Mobile Country Code, 
MNC–Mobile Network Code и MSIN-Mobile Subscriber 
Identification Number. Вредноста на кодот МCC за мо-
билните мрежи за Република Македонија е 294. Кодот 
на мобилна мрежа-МNC во комбинација со МCC ко-
дот, ја идентификуваат јавната мобилна комуникацис-
ка мрежа. МNC е со должина од две цифри, од 00 до 
99.

Член 22
(Кодови на сигнализациски точки)

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

(2) Кодовите на меѓународните сигнализациски точ-
ки се користат за идентификација на меѓународните 
сигнализациски точки во меѓународните сигнализацис-
ки мрежи, кои што се определени со вредност на мреж-
ниот индикатор NI=00 (INAT0). Кодовите на национал-
ните сигнализациски точки ги означуваат сигнализацис-
ките точки во националната сигнализациска рамнина, 
која што е определена со вредност на мрежниот индика-
тор NI=10 (NAT0) и се користи за поврзување на нацио-
нално ниво. Кодовите на националните сигнализациски 
точки определени со вредност на мрежниот индикатор 
NI=11 (NAT1) можат да се користат за интерни потре-
би на операторите во сопствените сигнализациски 
мрежи.

(3) Кодовите на национални сигнализациски точки 
се со структура 3-6-5 бита, кои ги означуваат сигнализа-
циските точки во сигнализациската мрежа на операто-
рот на јавна комуникациска мрежа.

(4) Кодовите на меѓународни сигнализациски точки 
се со структура 3-8-3 бита, од кои првите три бита озна-
чуваат географска зона во светот, второто поле од осум 
бита означува географско подрачје или мрежа во зо-
ната, а третото поле од три бита означува сигнализацис-
ка точка во географското подрачје или мрежата.

(5) Кодовите на меѓународните сигнализациски точ-
ки се распределени како што следи:

2-220-х

5-220-х

6-220-х

5-231-х
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каде што х е било кој број од 0 до 7, при што кодо-
вите на меѓународните и националните сигнализациски 
точки (ISPC и NSPC) се користат во рамките на терито-
ријата на Република Македонија.

Член 23
Преодни одредби

(1) Операторите и/или давателите на јавни комуни-
кациски услуги ќе ги усогласат своите референтни по-
нуди за интерконекција со одредбите на овој План во 
рок од 30 дена од денот на неговото влегување во сила.

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

Член 24
(Завршни одредби)

(1) Со денот на влегување во сила на овој План за 
нумерација, престанува да важи Планот за нумерација 
на јавните комуникациски мрежи и услуги на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 143/2009 и 59/2012).

(2) Планот за нумерација влегува во сила со денот 
на неговото објавување во “Службен весник на Репуб-
лика македонија” а ќе се применува од 01/01/2014 го-
дина.

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

Бр. 0201-2194/5
10 декември 2013 година Директор,

Скопје Роберт Орданоски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

4533.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  20.12.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Градец која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Виница.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Градец, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина Гра-
дец.

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

Бр. 09-22040/1
20 декември 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

4534.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  20.12.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Липец која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Виница.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Липец, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина Ли-
пец.

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

Бр. 09-22041/1
20 декември 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

4535.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  20.12.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Трсино која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Виница.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Трсино, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина Тр-
сино.
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-22042/1
20 декември 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4536.
Врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13 и 164/13), член 23, став 2 од Правилникот за на-
чин и услови за регулирање на тарифи за пренос, упра-
вување со системот за пренос и дистрибуција на приро-
ден гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11) 
и Барањето за одобрување на регулиран приход и тари-
фи за 2014 година, бр. 08-240/13 од 23.12.2013 година, 
доставено од Дирекцијата за технолошко - индустрис-
ки развојни зони – Скопје,  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 26 декември 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ДИСТРИБУЦИ-
ЈА НА ПРИРОДЕН ГАС И СНАБДУВАЊЕ СО ПРИ-
РОДЕН ГАС НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИ-
ЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ТЕХНОЛОШКО - ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ

ЗОНИ – СКОПЈЕ, (ДТИРЗ) ЗА 2014 ГОДИНА

1. На Дирекцијата за технолошко - индустриски раз-
војни зони – Скопје се одобрува тарифа за услугите дис-
трибуција на природен гас и снабдување со природен 
гас на тарифните потрошувачи приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас за 2014 година во 
износ од 2,8859 ден/nm3, за испорака на планирани го-
дишни количини на природен гас од 3.674.100 nm3.

2. Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони – Скопје, ќе ја формира продажната цена на 
природниот гас за тарифните потрошувачи приклучени 
на системот за дистрибуција на природен гас во соглас-
ност со член 11 и член 15 став 2 од Тарифниот систем 
за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ“ бр. 94/05 и 43/10).

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 јануари  2014 година.

УП1 Бр. 08-240/13
26 декември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

4537.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13 и 164/13 ) и член 23 став 2 од Правилни-
кот за начин и услови за регулирање на тарифи за пре-
нос, управување со системот за пренос и дистрибуција 
на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 
160/11), постапувајќи по Барањето од Акционерското 
друштво ГА-МА Скопје за одобрување на регулиран 
приход и тарифи за дејностите пренос и управување со 
системот за пренос на природен гас, бр.0702-2368 од 
26.11.2013 година, на седницата одржана на 26 декем-
ври 2013 година, донесе:

О  Д  Л  У  К  А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ МАКСИ-
МАЛНИ ПРИХОДИ И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И 
УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2014 ГОДИНА НА АД ГА-МА 

СКОПЈЕ

1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 
вршење на дејноста пренос на природен гас во 2014 го-
дина се одобрува регулиран максимален приход во из-
нос од 201.898.944 денари и тарифа од 1,2885 ден/nm3, 
за пренесени 156.695.902 nm3 природен гас.

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 
вршење на дејноста управување со системот за пренос 
на природен гас во 2014 година се одобрува регулиран 
максимален приход во износ од 27.531.674 денари и та-
рифа од 0,1757 ден/nm3, за пренесени 156.695.902 nm3 
природен гас.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

УП1 Бр. 08-224/13
26 декември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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4538.
Регулаторната комисија за енергетика  на Република Македонија врз основа на член 22 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) на седницата одржана  на 
27.12.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ  

НА ЦЕНИ ЗА ПРЕНОС,  ДИСТРИБУЦИЈА  И СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

Член 1
Во Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со  приро-

ден гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/09, 15/10 и 166/12), член 4 став 3 алинеја 3 се ме-
нува и гласи:

- за регулирана дејност снабдување  со природен гас на тарифни потрошувачи непосредно приклучени  на 
системот за пренос, регулираниот период  почнува од 1.1.2010 година, а завршува на 30.9.2014 година.

Член 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 02-2255/1
27 декември 2013 година                                                                                                                  Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
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