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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
2197. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 4/05, 13/07 и 165/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.09.2009 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИ-
ЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО СЕ ПРИВАТИЗИРА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛА-

ТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 1 

Во Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот 
и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/07 и 26/08), во членот 5 ставот 2 се менува и гласи: 

„Висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште определен во Прегледот од член 2 на 
оваа уредба, во сите реони, за сите зони, а во подзоните „В“ и „Г“, кој се плаќа во целост во денари, се намалу-
ва за 35%. 

 
Член 2 

Во членот 6 став 1 бројот „180.000,00“ се заменува со бројот „300.000,00“. 
 

Член 3 

Прегледот за висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште се заменува со нов Прег-
лед, кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 4 

На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегување во сила на 
оваа уредба, ќе се применува висината на надоместокот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа 
уредба, доколку истиот е поповолен за странките. 

 
Член 5 

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

 
   Бр.19-4532/1                                        Претседател на Владата 

7 септември 2009 година                           на Република Македонија, 

       Скопје                                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2199. 

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 точка 4 од Уредбата за постапката, критериумите 
и начинот на распределба на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ бр. 107/07 и 46/09), 
го објавува Општиот дел на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2010 година 
 

БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ВИД  
ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ 

2198. 
Врз основа на член 110, став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.08.2009 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН БРОЈ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА  
НОВООТВОРЕНИТЕ СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ  ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО СТУДИСКАТА 2009/2010 ГОДИНА 
  
1. Дополнителниот број на студенти за запишување во прва година на новоотворените дисперзирани студии 

на јавните  високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот „Го-
це Делчев“ во  Штип, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија за студиската 
2009/2010 година изнесува: 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
1) Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје 
- дисперзирани студии по тутун во Прилеп - 10 студенти; 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 
2) Земјоделски факултет во Штип 
- дисперзирани студии по општа насока – енологија за вино во Кавадарци – 40 студенти; 
3) Факултет за природни и технички науки во Штип 
- дисперзирани студии по компјутерски дизајн во Кавадарци – 20 студенти; 
4) Факултет за туризам и бизнис логистика 
- дисперзирани студии по гастрономија, исхрана и диететика во Штип – 35 студенти. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.                                                            
       
Бр.19-4344/1                                              Претседател на Владата 

24 август 2009 година                                  на Република Mакедонија, 
   Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

______________
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         Бр. 08-10218/1                                           Министер 
14 септември 2009 година                                      за транспорт и врски, 
            Скопје                               Миле Јанакиески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2200. 

Врз основа на член 28 став 5 од Законот  за инве-
стициони фондови („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 12/2009), како и член 190 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 12/2009), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на 26.08.2009 година, 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИО-
НА ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И РАБОТА НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
(1) Со Правилникот за кадровска, техничка и орга-

низациона оспособеност за основање и работа на друш-
тво за управување со инвестициски фондови (во пона-
тамошниот текст: Правилник) се уредува потребната 
документација од која може да се оцени кадровската, 
техничката и организационата оспособеност за основа-
ње и работа на друштвото за управување со инвестици-
ски фондови (во понатамошниот текст: друштво) од 
страна на Комисијата за хартии од вредност (во пона-
тамошниот текст: Комисија). 

(2) Друштвото од став 1 на овој член во секој мо-
мент е должно да ги исполнува со закон утврдените об-
врски и со овој Правилник пропишаната кадровска, 
техничка и организациона оспособеност за вршење на 
работите за кои е основано. 

 
Член 2 

Документацијата за кадровската, техничката и орга-
низационата оспособеност се приложува кон барањето 
за основање и работа на друштвото за управување со 
инвестициски фондови (во натамошниот текст: бара-
њето). 

 
Кадровска оспособеност 

 
Член 3 

(1) Под кадровска оспособеност се подразбира дека 
друштвото треба да има вработено најмалку еден пор-
тфолио менаџер кој може да управува со најмногу два 
инвестициски фонда, да има вработено лице одговорно 
за контрола на усогласеноста на работењето на друш-
твото со прописите, како и назначен еден овластен вна-
трешен ревизор.   

(2) За утврдување на исполнување на кадровската 
оспособеност, друштвото со барањето до Комисијата 
приложува: 

- дозвола за инвестиционен советник издадена од 
Комисијата, за лицата кои ќе работат во друштвото ка-
ко портфолио менаџери; 

- доказ за завршено високо образование од областа 
на економијата, финансиите или правото за лицето од-
говорно за контрола на усогласеноста на работењето на 
друштвото со прописите кое ќе биде вработено во ре-
довен работен однос во друштвото; 

- доказ за завршено високо образование од областа 
на економијата и за положен испит за овластен ревизор 
за лицето назначено како овластен внатрешен ревизор 
на друштвото за управување; 

- доказ (уверение) од надлежниот суд дека против 
лицата кои ќе работат во друштвото не е изречена мер-
ка на безбедност забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност, кое не треба да биде постаро од 15 
дена пред денот на доставување на барањето до Коми-
сијата; 

- изјава од лицата кои ќе работат во друштвото дека 
по добивањето согласност од Комисијата за основање 
и работа на друштвото, ќе склучат договор за работа со 
лицето кое го застапува друштвото согласно законот, 
односно ќе засноваат редовен работен однос со друшт-
вото; 

- изјава од вработените лица како портфолио мена-
џери дека нема истовремено да извршуваат такви ра-
ботни задачи кај друго друштво за управување и 

- изјава од лицето кое го застапува друштвото дека 
по добивањето согласност од Комисијата за основање 
и работа на друштвото, ќе склучи договор за работа со 
лицата од став 1 на овој член. 

 
Член 4 

По уписот на основањето во трговскиот регистар, 
друштвото е должно веднаш до Комисијата да достави 
соодветна документација од Централниот регистар на 
Република Македонија  и документација од која може 
да се види дека лицата од членот 3 на овој правилник 
имаат засновано редовен работен однос во друштвото. 

      
Техничка оспособеност 

 
Член 5 

Под техничка оспособеност се подразбира дека 
друштвото има соодветни простории и опрема за извр-
шување на своите активности, односно соодветен ин-
формациски и комуникациски систем за извршување 
на работите што ќе ги врши.   

 
Член 6 

(1) Информацискиот систем на друштвото мора да 
биде организиран на начин со кој ќе се обезбеди точ-
ност, веродостојност и сигурност на податоците кои се 
обработуваат, внесуваат и пренесуваат. 

(2) При тоа особено треба да  се обезбеди: 
- внес на податоци во базата согласно актите на 

друштвото; 
- идентификација за внесот на податоците; 
- пристап до базата на податоци само од страна на 

овластени лица; 
- редовна проверка на точноста на податоците; 
- изводите од базата на податоци да имаат датум и 

време на составувањето и  да бидат потпишани од ов-
ластено лице; 

- континуитет на работењето на информацискиот 
систем со формирање на секундарна база на податоци 
(back up) и 
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- информацискиот систем да има резервен систем за 
напојување со електронско напојување заради заштита 
на податоците.  

 
Член 7 

(1) Друштвото при вршење на електронска (компју-
терска) обработка на податоците, водење на деловните 
книги и друга евиденција е должно да има соодветна 
информатичка опрема и лиценцирани програми кои 
обезбедуваат ефикасно функционирање на системот во 
согласност со  овој правилник. 

(2) Друштвото е должно да обезбеди  софтвер за во-
дење на портфолиото. 

 
Член 8 

Друштвото е должно да обезбеди техничка, однос-
но физичка заштита на просториите, опремата и доку-
ментацијата. 

     
Организациони услови 

 
Член 9 

(1) Друштвото треба да се организира на начин што 
ќе обезбеди стручно, транспарентно, ефикасно, конти-
нуирано и законско извршување на активностите.  

(2) За утврдување на исполнување на организациона-
та оспособеност, друштвото кон барањето поднесува и: 

- деловен план за основање и работење на друштвото; 
- акт за организација и систематизација на друштвото; 
- акт за обезбедување на деловна  тајна, спречување 

на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување на 
неовластен проток на информации во и надвор од 
друштвото; 

- акт со кој се регулира начинот  и постапката на 
вработените во друштвото  кога купуваат  и продаваат 
хартии од вредност во свое име и за своја сметка од-
носно акт за спречување на конфликт на интереси на 
вработените и самото друштво при инвестирање; 

- акт за работа со странки;  
- кодекс за етичко однесување во работењето и 
- правилник за судир на интереси со инвестициски-

те фондови со кои управува, како и со акционерите на 
затворениот инвестициски фонд, односно сопственици-
те на удели во отворениот инвестициски фонд, судирот 
на интереси во врска со управувањето со средствата за 
сметка на индивидуален клиент, како и во врска со вр-
шење активност на инвестициско советување.  

 
Член 10 

 Во постапката за издавање одобрение за основање 
и работа, друштвото за утврдување на техничката ос-
пособеност до Комисијата доставува и соодветни дока-
зи (имотен лист, договор за закуп, проценка на овла-
стен судски проценител, фактури за набавка на опрема, 
доказ за поседување лиценцирани компјутерски про-
грами,  доказ за комуникациски врски и сл). 

 
Член 11 

Во постапката за издавање одобрение за основање и 
работа на друштвото  просторната, техничката и орга-
низационата оспособеност ја проверуваат овластени 
лица од Комисијата на лице место. 

Член 12 
Во случај на настанување на промена во кадровска-

та, техничката и организационата оспособеност, друш-
твото е должно за настанатата промена веднаш да ја из-
вести Комисијата. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 13 

Друштвата се должни актите и своето работење да 
го усогласат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

 
Член 14 

Со влегувањето во сила на овој правилник, субје-
ктите кои имаат поднесено барање до Комисијата 
должни се истото да го  усогласат  со одредбите на овој 
правилник. 

 
Член 15 

Со денот  на влегувањето во сила на овој правил-
ник, престанува да важи Правилникот за кадровска, 
техничка и организациона оспособеност потребни за 
основање и работа на друштво за управување со фон-
дови („Службен весник на РМ“ бр. 129/2007).  

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

       
Бр. 03-2399/1           Комисија за хартии од вредност 

26 август 2009 година            Претседател, 
    Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
2201. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), а во врска со член 8 од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 26.08.2009 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ВИДОТ НА АКТИВ-
НОСТИ КОИ МОЖЕ ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ДА ГИ ПРЕНЕСЕ 

НА ТРЕТИ ЛИЦА 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот, постапката, и видот на 

активности кои може друштвото за управување со ин-
вестициски фондови да ги пренесе на трети лица (во 
натамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, 
постапката и видот на активности кои може друштвото 
за управување со инвестициски фондови (во натамош-
ниот текст: друштвото) да ги пренесе на трети лица. 
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Член 2 
(1) Друштвото може по претходна согласност на 

Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот 
текст: Комисијата) да го пренесе на трети лица извршу-
вањето на следниве активности: 

а) рекламирање на инвестициските фондови и про-
дажба на удели во отворените инвестициски фондови, 
односно акции во затворените инвестициски фондови; 

б) административни работи кои се однесуваат на: 
- водење на деловни книги и сметки и изготвување 

на финансиски извештаи; 
- воспоставување и одржување на односи со вложу-

вачите; 
- утврдување на вредноста на имотот на инвестици-

скиот фонд и пресметка на цената на уделот; 
- усогласување на работењето на  друштвото со за-

коните и други прописи; 
- објавувања и известувања на акционерите и сопс-

твениците на удели; 
- распределба на добивката на инвестицискиот 

фонд; 
- издавање и откуп на удели во отворените инвести-

циски фондови и  
- водење регистар на сопствениците на удели, од-

носно акционерите. 
 

Член 3 
(1) Продажбата на уделите во отворениот, односно 

акциите во затворениот фонд ја вршат друштвата. Ов-
ластено лице за продажба на удели односно акции во 
име и за сметка на друштвото може да биде лице вра-
ботено во друштвото или друго лице кое е договорно 
ангажирано од страна на друштвото.  

(2) Овластено лице за продажба од став (1) на овој 
член може да врши работи на рекламирање на инвести-
циските фондови и продажба на удели во отворените 
инвестициски фондови, односно акции во затворените 
инвестициски фондови  само за едно друштво.  

(3) Покрај друштвото продажбата на уделите, од-
носно акциите во инвестицискиот фонд можат да ја вр-
шат правни лица кои склучуваат договор за посредува-
ње со друштвото, и тоа:  

- овластена банка согласно Законот за банките; 
- брокерска куќа со дозвола за работа добиена од 

Комисијата и 
- подружница на странска брокерска куќа која има 

добиено дозвола за работа од Комисијата.  
(4) Друштвото обезбедува точност и веродостојност 

на рекламирањето и промоцијата на неговото работење 
и работењето на инвестициските фондови со кои упра-
вува и кога организирањето и подготвувањето на тие 
работи е извршено од трети лица.  

 
Член 4 

Друштвото може по претходна согласност на Коми-
сијата да го пренесе извршувањето на активностите од 
член 2 на овој правилник на трети лица, исклучиво со 
цел зголемување на ефикасноста во извршувањето на 
активностите. 

Член 5 
(1) Барањето за пренесување на извршувањето на 

активностите од член 2 на овој правилник на трети ли-
ца, мора да го содржи следново: 

а) назив на друштвото, датум и број на одобрението 
за основање на друштвото добиено од Комисијата, име 
и презиме на лицето овластено за застапување, адреса, 
телефон, факс и адреса на електронската пошта на 
друштвото, како и решението за упис во Централниот 
Регистар на РМ,  

б) назив на третото лице на кое се пренесуваат 
активностите, име и презиме на лицето овластено за за-
стапување, адреса, телефон, факс и адреса на електрон-
ската пошта, решение за упис во Централниот Регистар 
на РМ, како и називот на ревизорот/ревизорската куќа. 

(2) Кон барањето од став 1 на овој член во прилог 
се доставува: 

а)  нотарски заверен договор за пренесување на точ-
но определени активности од член 2 на овој правилник 
во име и за сметка на друштвото. Со договорот се 
определуваат правата и обврските на договорните стра-
ни, надоместот кој го плаќа друштвото, временскиот  
период на извршување на активностите од член 2 на 
овој правилник, како и изјава (гаранција) дека преземе-
ните активности третото лице ќе ги води навремено и 
уредно на начин што во секој момент ќе се овозможи 
проверка на нивното извршување и    

б) нотарски заверена изјава дадена под морална, ма-
теријална и кривична одговрност од одговорното лице 
на друштвото дека пренесувањето на извршувањето на 
активностите од член 2 на овој правилник на трети ли-
ца, се врши исклучиво со цел за зголемување на ефи-
касноста во извршувањето на активностите. 

 
Член 6 

(1) Третото лице на кое се пренесуваат активности-
те од член 2 на овој правилник мора да е соодветно 
технички оспособено. 

(2)  Под техничка оспособеност се подразбира  дека 
третото лице на кое се пренесуваат активностите од 
член 2 на овој правилник има соодветни простории и 
опрема за извршување на активностите кои ги презема 
од друштвото што подразбира соодветен компјутерски 
информатички и комуникационен систем кој мора да 
обезбеди точност, веродостојност и сигурност на пода-
тоците и документите кои се обработуваат, внесуваат и 
пренесуваат. 

(3) Пред одлучување по поднесено барање од друш-
тво за претходна согласност за пренесување на актив-
ности од член 2 на овој правилник задолжително се 
проверува техничката оспособеност на третото лице од 
страна на овластени лица од Комисијата.   

 
Член 7 

(1) Активностите чиешто остварување се пренесува 
на трети лица, се извршуваат во име и за сметка на 
друштвото. 

(2) Третите лица не смеат активностите, чиешто из-
вршување им е пренесено од страна на друштвото, да 
ги пренесуваат на други, туку мораат самостојно да ги 
извршуваат.  
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(3) Пренесувањето на активностите на трети лица 
не смее да влијае врз ефикасноста во надзорот над 
друштвото и инвестицискиот фонд, односно со тоа не 
смеат да се загрозат интересите на инвеститорите во 
инвестицискиот фонд.     

(4) Друштвото за управување одговара во целост за 
активностите чие извршување е пренесено на трети лица. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“.   

 
Бр. 03-2401/1          Комисија за хартии од вредност  

26 август 2009 година            Претседател, 
    Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

______________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2202. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Цапари - 
Општина Битола. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Цапари, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-14713/1 

14 септември 2009 година                 Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
2203. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Цапари - Општина Битола. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Цапари, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-14714/1 

14 септември 2009 година                 Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

2204. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 85 став (1) од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 
55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенција-
та за електронски комуникации, на состанокот одржан 
на ден 31.08.2009 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 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2006, 57/2007, 145/2007, 87/2008 и 17/2009), во 
член 3 точка (л), во втората реченица зборовите: "ја ос-
тварува оваа функција го содржи" се заменуваат со 
зборовите: "содржи адреса на Б-број со вклучени Код 
на оператор и Рутирачки код е означена со". 

Во точка (м) во втората реченица зборовите: "Во 
случај кога повиканиот број е пренесен" се бришат, а 
на крајот на реченицата  зборовите: "пренесениот број" 
се заменува со зборовите: "повиканиот број". Третата 
реченица се брише. 

 
Член 2 

Во член 4 став (1) зборовите: "дали и во која мрежа 
е пренесен бројот" се заменуваат со зборовите: "дека 
повиканиот број е пренесен и во која мрежа е пренесен 
бројот." 

Во став (2) во точка (б) се додава нова реченица ко-
ја гласи: 

"Автоматската гласовна порака не смее да биде по-
долга од 2 (две) секунди и е бесплатна за повикувачка-
та страна." 

 
Член 3 

Во член 5 по став (3) се додава нов став (4) кој 
гласи. 

"Операторите ги рутираат повиците до своите 
претплатници добиени од други оператори и во случај 
кога бројот е во формат со вметнат рутирачки код (код 
на оператор и рутирачки код) пред повиканиот број и 
со НоА=8." 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6). 
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Член 4 
Во член 6 став (5) точка (ѓ) по зборот „сметки“ се 

додаваат зборовите „за бројот за кој се бара пренесу-
вање“. 

 
Член 5 

Во член 8 став (9) во првата реченица по зборовите: 
"или други евидентирани долгови" се додаваат зборо-
вите: "настанати единствено во врска со пренесениот 
број", а во втората реченица по зборовите: "ги наведува 
причините за барањето" се додаваат зборовите: "и тоа: 
пренесен број за кој се однесува барањето и конто број 
на фактура во која се наведени долговите настанати во 
врска со пренесениот број." 

 
Член 6 

Во член 11 по став (2) се додава нов став (3) кој 
гласи: 

"Еднократната сума за покривање на трошоците за 
пренос на подредена серија на броеви по мрежна за-
вршна точка е идентична како за пренос на еден број." 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и 
(6). 

Во став (6) по зборовите „договор за“ се додава збо-
рот „директна“. 

 
Член 7 

Во член 18 став (3) во првата реченица по зборови-
те: "Операторот давател", зброт "до" се брише, а се до-
даваат зборовите: "најдоцна 1 (еден) работен ден пред". 

 
Член 8 

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

По влегувањето во сила правилникот ќе биде обја-
вен на веб страната на Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

 
  Бр.11-32/3        Агенција за електронски комуникации 

31 август 2009 година                Комисија   
   Скопје                           Претседател,   

                                         Софче Јовановска, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
2205. 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ” бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд и со-
цијална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна плата по работник за месец 

август 2009 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

Оддел. Назив на одделот Износ 
01. Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 10.059 
02. Шумарство, искористување на шу-

ми и соодветни услужни дејности 12.435 
05. Улов на риба, одгледување на риби и 

услужни активности во рибарството 8.832 
10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 

вадење на тресет 10.887 
13. Вадење на руди на метал 18.428 
14. Вадење на други руди и камен 13.924 
15. Производство на прехранбени про-

изводи и пијалaци 13.500 
16. Производство на тутунски произво-

ди и ферментација на тутун 12.253 
17. Производство на текстилни ткаенини 7.043 
18. Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 6.945 
19. Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 7.296 

20. Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 7.066 

21. Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 12.925 

22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 13.532 

23. Производство на кокс, деривати и 
нафта и  нуклеарно гориво 22.942 

24. Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 23.727 

25. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 8.178 

26. Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 18.016 

27. Производство на основни метали 13.367 
28. Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, 
освен машини и уреди 9.021 

29. Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 11.371 

30. Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери 20.702 

31. Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 11.498 

32. Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 10.718 

33. Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 19.683 

34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 9.778 
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35. Производство на други сообраќајни 
средства 12.565 

36. Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место  7.568 

37. Рециклажа 8.949 
40. Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 25.563 
41. Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 14.223 
45. Градежништво 11.567 
50. Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продаж-
ба на мало на моторни горива 19.002 

51. Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 17.413 

52. Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; попра-
вка на предмети за лична употреба и 
за домаќинствата 9.453 

55. Хотели и ресторани 11.124 
60. Копнен сообраќај, цевоводен 

транспорт 14.073 
62. Воздушен сообраќај 26.828 
63. Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 20.170 

64. Поштенски активности и телекому-
никации 22.758 

65. Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 26.370 

66. Осигурување и реосигурување,  пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 28.578 

67. Помошни активности во финанси-
ското посредување 31.687 

70. Активности во врска со недвижен 
имот 20.521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и  за дома-
ќинствата 14.143 

72. Компјутерски и сродни активности 24.954 
73. Истражување и развој 18.199 
74. Други деловни активности 13.460 
75. Јавна управа и одбрана; задолжител-

на социјална заштита 18.945 
80.  Образование 15.201 
85. Здравство и социјална работа 16.300 
90. Отстранување на отпадни води и ѓу-

бре, санитарни и  слични активности 12.706 
91. Дејност на организации врз база на 

зачленување  20.740 
92. Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 13.470 
93. Други услужни дејности 8.643 

 
Месечно даночно ослободување 7.000. 
 
                                                         Министер, 
                                      Џељаљ Бајрами, с.р. 

______________ 
2206. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 
46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008 и 92/2009), Мини-
стерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец август 

2009 година, во однос на месец јули 2009 година, е по-
ниска за 0,3%. 

2. Исплатата на платите за месец август 2009 годи-
на, во однос на месец јули 2009 година, работодавачите 
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во 
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

 
                Министер, 
                           Џељаљ Бајрами, с.р. 
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