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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2843. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седница одржана на 
24.112009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерство за правда -Управа за извршување на 
санкциите бр.03-107/3 од 28.10.2009 година. 

 
Член2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
          
         Бр.19-5447/1                 Заменик на претседателот 
24 ноември 2009 година       на Владата на Република 

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

_____________ 
2844. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство бр.03-556/2 од 27.10.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5448/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република 
    Скопје                       Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2845. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за правда-Управата за извршување 
на санкциите Бр.03-643/3 од 30.10.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5497/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
     Скопје                                  Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2846. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за правда – Управа за извр-
шување на санкциите бр.03-559/3 од 30.10.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5498/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република 
      Скопје                        Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2847. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за транспорт и врски, 92/8 од 
2.11.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5509/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
     Скопје                                    Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2848. 
Врз основа на член 13, став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08 и 130/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната програма 
со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони за 2009 година, бр. 01-1340/1, 
донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за техно-
лошки индустриски развојни зони на седницата одржа-
на на 02.11.2009 година. 

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

  
       Бр. 19-5588/1                 Заменик на претседателот 
24 ноември 2009 година      на Владата на Република 
           Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2849. 
Врз основа на член 29 став 5 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 166/08, 
72/09 и 124/09) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.11.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА КА-
СКАДНИ ПРЕГРАДИ ПО РЕКАТА ВАРДАР И РЕ-
ШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО ФЕКАЛНИТЕ ВОДИ  

НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
1. Во Одлуката за распoредување на средства за из-

градба на каскадни прегради по реката Вардар и реша-
вање на проблемот со фекалните води на Град Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 11/09 
и 83/09), во точката 1 во воведната реченица зборовите: 
„60.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите: 
„75.000.000 денари“. 

Во насловот „ОПШТИНА САРАЈ“ износот „0“ се 
заменува со износот „15.000.000“. 

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

 
  Бр.19-5658/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република 
    Скопје                         Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

2850. 
Врз основа на член 11,  точка 1 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ 

„ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот  
на Јавното претпријатие за водостопанисување со Хи-
дросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран, бр.02-
537/1 од 5.11.2009 година, донесена од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 5.11.2009 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.19-5659/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година       на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 

               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2851. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за воспоста-

вување мрежа за прибирање на сметководствени пода-
тоци од земјоделски стопанства („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.110/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ 
ЗА МРЕЖАТА ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДА-

ТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Национален комитет за 

мрежата за сметководствени податоци од земјоделско 
стопанство (во натамошниот текст: Комитет). 

 
Член 2 

Со Комитетот раководи претседателот на Комите-
тот кој се избира од редот на членовите на Комитетот 
на конститутивна седница на Комитетот. 

 
Член 3 

Членови на Комитетот се претставници од: Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанст-
во – м-р Перица Иваноски, м-р Даниела Гидалова, Але-
ксандар Митревски, Министерство за финансии – Але-
ксандра Димовска, Марија Здравкова, Факултет за зем-
јоделски науки и храна – Катедра за економика  и орга-
низација на земјоделството – Александра Мартиновска 
Стојческа, Државен завод за статистика – Виолета Кр-
стева, Агенцијата за поттикнување на развојот на зем-
јоделството – Весна Илиевска, Федерацијата на фарме-
ри на Република Македонија – Андреја  Секуловски и 
Стопанска комора на Македонија – Сашо Деспотоски. 

Членовите на Комитетот своите активности ќе ги 
остваруваат без надоместок во рамките на својата ре-
довна работа.  

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-5670/1                Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година      на Владата на Република 
     Скопје                             Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2852. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се даваат на користење движни 
ствари, сопственост на Република Македонија на Со-
јузот за тајландски бокс на Македонија од Скопје, 
без надомест, на времено користење за период од 
две години од денот на влегување во сила на оваа 
одлука и тоа: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Генералниот секретар на Владата на Република Ма-

кедонија ќе склучи договор со претседателот на Соју-
зот за тајландски бокс на Македонија од Скопје, со кој 
ќе се уредат правата и обврските за користење на 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр.19-5688/1                 Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година       на Владата на Република 
     Скопје                         Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

2853. 
Врз основа на член 54 и 54-а од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНО-

ТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука, му престанува користе-
њето на движна ствар, со следниве карактеристики: 

Вид: Дабови и букови огревни дрва; 
Единица: м3, 
Количина: 70 м3. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Државното музичко 
училиште во Битола. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува до-
говор со директорот на Државното музичко учили-
ште во Битола, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движната ствар која се дава на трајно кори-
стење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-5724/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република 
    Скопје                         Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2854. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука, му престанува користе-
њето на движна ствар, со следниве карактеристики: 

Вид: Дабови и букови огревни дрва; 
Единица: м3, 
Количина: 42 м3.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Крива Па-
ланка – за потребите на општинскиот ученички дом 
„Боро Менков“ во Крива Паланка. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот на Општина Крива Паланка, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-5724/2                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република 
    Скопје                          Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

2855. 
Врз основа на член 10 став 2 и 3 од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ СО ЈАВЕН ПОВИК 

 
1. Со јавен повик ќе се додели концесија за врше-

ње на детални геолошки истражувања за украсен ка-
мен на локалитетот утврден во Програмата за допол-
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нување на Програмата за детални геолошки истражу-
вања за 2009 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.134/09), дел II, раздел III - УКРАСЕН 
КАМЕН и тоа: 

- Т-3/21 минерална суровина мермер на локалите-
тот „Белички Рид“ с.Плетвар, Прилеп. 

2. Јавниот повик ќе се организира и спроведе ка-
ко постапка за доделување концесија со отворен по-
вик. 

3. Јавниот повик од точка 1 на оваа одлука го обја-
вува Комисија за спроведување на постапка за доделу-
вање концесија формирана од страна на министерот за 
економија. 

4. По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини со јавен по-
вик Комисијата од точка 3 на оваа одлука во рок од пет 
дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гла-
сила. 

5. Министерот за економија ќе ја формира Комиси-
јата од точка 3 на оваа одлука во рок од 5 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
  Бр.19-5917/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република 
    Скопје                           Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

2856. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05 
и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари објект бр. 15 во површина под објект 
од 423 м2 и објект бр. 83 во површина под објект од 
260 м2, лоцирани на КП бр. 17595/1, евидентирано во 
ИЛ бр. 26860 КО Битола, сопственост на Република 
Македонија. 

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

ваат на трајно користење на Министерството за вна-
трешни работи. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука со целокупна проектна и техничка доку-
ментација ќе се изврши помеѓу Министерството за од-
брана и Министерството за внатрешни работи во рок 
од 30 дена 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.19-5927/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
     Скопје                                   Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2857. 
Врз основа на член 91 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижни 
ствари-објекти кои се наоѓаат на КП бр.5796/1 за КО 
Центар 1 и тоа: зграда 1, влез1, кат 1, стан 1, намена 
00542 во површина од 524 м2 и КП бр.5796/1 зграда 1, 
влез1, кат 1, стан 1, намена 00511 во корист на Репуб-
лика Македонија во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.19-5989/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на РМ“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

                                                            
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му 
престанува користењето на движните ствари учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од 
областа на земјоделството и тоа: 

2858. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за образо-

вание и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со Министерот за образование 

и наука, со кој ќе се уредат  правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-5621/1                                      Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година                                 на Владата на Република   
      Скопје                                                         Македонија, 

                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2859. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија, („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08 и 82/08), а во врска со член 6 од Рам-

ковната спогодба меѓу Република Македонија и 

Европската комисија за правилата за соработка во 

однос на финансиската помош на Европската коми-

сија за Република Македонија во рамките на спрове-

дувањето на помошта според Инструментот за прет-

пристапна помош (ИПА), („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 18/08), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 

24.11.2009 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-

НИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА 

ОПЕРАТИВНАТА СТРУКТУРА НАДЛЕЖНА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРВИТЕ ЧЕТИРИ КОМ-

ПОНЕНТИ ОД ИПА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕН-

ТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИ-

СТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со ова решение престанува да важи Решението 

за именување на раководител на Оперативната стру-

ктура надлежна за имплементирање на првите чети-

ри компоненти од ИПА во системот на децентрали-

зирано управување со претпристапните фондови од 

Европската унија за Република Македонија бр.19-

2082/1 (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.51/08).  

 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

  

         Бр.19-5618/1                Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година      на Владата на Република 

      Скопје                            Македонија, 

                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

2860. 
Врз основа на член 17 од Законот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 но-
ември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 
РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
1. За членови на Управниот одбор на  Дирекцијата 

за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 
се именуваат: 

- Лампрос Зогопулос, главен извршен директор на 
ОКТА АД Скопје, 

- Зоран Доневски, директор на сурова нафта, нафте-
ни деривати и гас –големопродажба во Макпетрол АД 
– Скопје, 

- Стефо Михајловски, директор за испорака и реа-
лизација на големопродажба во Лукоил Македонија, 

- Шпетим Нуредини, државен советник за коорди-
нација на активностите на  министерот  во Министерс-
твото за економија, 

- Диме Спасов, заменик директор на Подрачна еди-
ница Скопје на ЈП за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија, 

- Лилјана Ѓуровска, Сектор за трезор во Мини-
стерството за финансии, 

- Јулијана Димоска – Исајловска, стручен соработ-
ник во Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр.33-221/13                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
     Скопје                                   Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА,  
РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 
 
I. Во Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Ре-

публика Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09, 45/09 и 87/09), се вр-
шат следните изменувања и дополнувања: 

2861. 
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IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-5478/1                       Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година                                на Владата на Република 
      Скопје                                          Македонија, 
                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2862. 
Врз основа  член 49-г од Законот за Царинска Упра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/04, 81/05, 107/07 и 103/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата  одржана 24.11.2009 година, 
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ  И ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИ-
НИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2009 ГОДИНА 
 

I 
 

ОПШТА ОДРЕДБА 
 
Со оваа програма се пропишува управувањето, уре-

дувањето и одржувањето на објектите на граничните 
премини за патен сообраќај за 2009 година. 

 
II 

 
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 
 
Средствата потребни за реализирање на оваа про-

грама се обезбедени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2009 година во раздел 09003- Царинска управа, 
ставки 424, 425, 426, 481, 483 и 485 во вкупен износ од 
95.500.000 денари, како и средства обезбедени соглас-
но  проектот TTFSE 2. 

 
III 

 
ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
 
Hа граничните премини се предвидува изградба на 

објекти и инфраструктура кои се наоѓаат во границите 
на опфат утврдени со урбанистичките планови, се со 
цел за подобро функционирање на службите кои работ-
ните задачи ги извршуваат на граничните премини.  

За модернизација на граничниот премин Блаце, чија 
цел е обезбедување на подобар проток на сообраќајот, 
Царинската управа преку проектот TTFSE 2 - Светска 
банка, ќе биде носител на реализацијата на Проектот за 
подобрување и модернизација на граничниот премин 
Блаце, за контрола на лесни возила, автобуси и пеша-
ци; кој проект опфаќа изградба на објекти од високо-
градба и нискоградба. 

Изградбата на објекти од високоградба и ниско-
градба опфаќа изградба на следните објекти: Управна 
зграда за полиција, царина и инспекции, Објект со ка-
нал за преглед на автобуси, Објект за царинска контро-
ла на патници, Објект за пропратни содржини, Кабини 
за царинска и пасошка контрола, Настрешница, проши-
рување на зоната на контрола, со задржување на по-
стојната патна мрежа за излез од Република Македони-
ја и проширување на зоната на контрола за влез во Ре-
публика Македонија, со што ќе се обезбедат по две со-
обраќајни ленти за лесни возила, по една сообраќајна 
лента за автобуси и една сообраќајна лента за вон габа-
ритни возила. 

Изградбата на надворешни инсталации опфаќа из-
градба на надворешни инсталации за: водоводна, кана-
лизациона, електрична и машинска инсталација. 

Заради потребите од осовремување на граничните 
премини како и подобро функционирање на службите 
кои работните задачи ги извршуваат на граничните 
премини ќе се градат: 

- настрешници,  
- подигнати платформи со пристапна рампа за прег-

лед на возила,  
- колски ваги со контролна куќичка. 
 

IV 
 

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 
Инвестиционото одржување на граничните преми-

ни опфаќа: санација, реконструкција на објекти, опре-
ма, инсталации и др. 

Санацијата на постојните објекти опфаќа санација 
на: кровови, кровни покривачи, санитарни јазли, на-
стрешници, фасадни површини, инсталации, разни гра-
дежно-занаетски работи, молерофарбарски работи на: 
објекти, канделабри, настрешници и др. 

Реконструкцијата на објекти, нискоградба и инста-
лации опфаќа: реконструкции на административни зг-
ради на граничните премини, асфалтни и бетонски по-
вршини, пречистителни станици, инсталации: водовод-
на, канализациона, електрична, машинска инсталација 
и др. 

Инвестиционите набавки на опрема на граничните 
премини опфаќа набавка на: рампи, агрегати, опрема за 
отпад, ХТЗ опрема, ППЗ опрема, мониторинг систем, 
скенери за преглед на патен багаж, рачен детектор за 
експлозивни, наркотични и хемиски недозволени сред-
ства, канцелариска опрема, набавка на индикатори (ме-
рење на вага), виљушкари, фиберскопи, рачни батерии, 
фотокопири, бустери, табли за информирање, пумпи за 
вода, мерачи за проток на гориво, изведба на дневни 
резервоари и др. 

Со тековното одржување на граничните премини ќе 
се обезбеди одржување на: објекти, опрема и инстала-
ции, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од снег 
на платото во зона на контрола на патници и терминал, 
одржување на надворешна и внатрешна хигиена, одр-
жување на хортикултура и одржување на противпо-
жарни апарати. 

 
V 

 
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШ-

ТА, ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 
 
Подготвителните работи за изградба на деловен 

простор, колски ваги, паркиралишта, терминали и са-
нитарни јазли на граничните премини се однесуваат на 
изготвување на техничка и тендерска документација за 
изградба на овие објекти.  
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VI 
 

ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ  
ПЛАНОВИ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 
Опремувањето на градежното земјиште опфаќа из-

градба на објекти од комунална хигиена, инсталации и 
хортикултурно уредување на градежното земјиште. 

Со планот за уредување на градежното земјиште 
определено со урбанистички планови за граничните 
премини се предвидува иницирање на изработка на ур-
банистички планови за постојните или новите гранич-
ни премини во соработка со стручни тимови. 

Решавањето на имотно-правните работи за сите 
гранични премини опфаќа активности за: изработка на 
Елаборати за градежно земјиште во кои ќе се внесат 
податоци за  катастарските парцели и нумерички пода-
тоци (геодетски елаборати), снимање на земјиштето и 
објектите и воведување на податоците во Aгенцијата за 
катастар на недвижности.  

Решавањето на имотно-правните односи за гранич-
ниoт премин Блаце, со што ќе се овозможи изградба на 
новиот граничен премин за патнички сообраќај, опфаќа 
експропријација на приватно земјиште. Обештетување-
то на сопствениците на недвижниот имот, ќе  се извр-
ши од средства од Буџетот на Република Македонија за 
2009 година, раздел 09003- Царинска управа, ставка 
485, откако ќе се заврши целокупната правна постапка 
и ќе се склучат спогодби со сопствениците.  

Во тековната година ќе отпочне изградба на нови 
објекти само на граничниот премин Блаце финансира-
ни преку програмата TTFSE 2 на Светска Банка. На 
другите гранични премини ќе се извршат само помали 
реконструкции и санации на постојните објекти. Исто 
така, ќе се отстранат сите објекти на граничните пре-
мини кои не се поставени во согласност со важечките 
урбанистички проекти и Програмата за поставување на 
времени објекти на граничните премини.   

Во рамките на изградба на објекти и инфраструкту-
ра на граничните премини, изградба на нови гранични 
премини како и изведба на проширување на термина-
ли, ќе се изработат елаборати за геомеханички и гео-
технички истражни работи, чии податоци се потребни 
при изработка на техничката документација. Оваа по-
стапка ќе биде иницирана за граничните премини каде 
се предвидува изградба на нови објекти во текот на на-
редните години. 

Граничните премини ќе се осовременуваат за побрз 
проток на возила и патници, со поставување и на со-
времена вертикална и хоризонтална сигнализација.  

 
VII 

 
НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРО-
СТОР, КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА,  

ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 
 
Начинот на користење на деловниот простор, кол-

ските ваги, паркиралишта, терминали и санитарни јаз-
ли се врши врз основа на потпишување на протоколи 
со кои се регулираат односите помеѓу Царинската 

управа и органите на државната управа кои вршат 
активности во согласност со законски надлежности во 
објекти или дел од објекти на граничните премини. 

Во протоколот ќе се дефинираат површините кои 
ги користат органите на државната управа, како и оста-
натите меѓусебни права и обврски во поглед на регули-
рање на заедничките трошоци за тековно одржување, 
струја, греење, вода, комуналии, јавна хигиена и  при-
мена на прописи од областа на ПП заштитатa. 

Начинот на користење на деловниот простор од 
страна на правните лица кои вршат дејности кои се по-
врзани со царинското работење и чие присуство на гра-
ничните премини е неопходно ќе се регулира со склу-
чување  поединечни договори за закуп на деловен про-
стор. 
 

VIII 
 

ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ 
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП 

 
Деловниот и рекламниот простор, Царинската упра-

ва ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за при-
бирање на понуди и спроведување на постапка за јавно 
наддавање, при што се предвидува склучување на дого-
вор со правното лице кое ќе излицитира  највисока це-
на за закуп на деловен и рекламен простор на гранич-
ните премини на Република Македонија за патен соо-
браќај, врз основа на почетна цена утврдена согласно 
Правилникот за висината на надоместоците за изврше-
ните услуги и почетната висина на закупнината на де-
ловниот и рекламниот простор на граничните премини 
за патен сообраќај. 

 
IX 

 
ВИД НА УСЛУГИ  НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА 

КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК 
 
Видот на услугите на граничните премини за кои се 

наплатува надоместок се: 
- Издавање на деловен и рекламен простор под за-

куп и  
- Извршена услуга - престој во царински терминал. 
 

X 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 19-5619/1                Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година       на Владата на Република   
      Скопје                        Македонија, 

               м-р Владимир Пешевски, с.р. 



Стр. 18 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 ноември 2009 
 

2863. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.11.2009 година, издаде 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца  за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги “Фламинго“ ДОО Скопје , за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. “Тоде Мендол “ зграда 1, влез 1, приземје-
стан 1 во Куманово. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
19 автомати за игра на среќа и 2 автомати за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

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

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

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

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

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

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

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

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
  Бр.19-5711/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2864. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.11.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-6220/1 ОД 2.10.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ 
ИГРИ НА СРЕЌА „МОЗЗАРТ СПОРТС БЕТС“ ДОО 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПО-
СЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА  

СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Во Лиценцата под бр.19-6220/1 од 2.10.2007 го-

дина издадена на Трговското друштво за приредување 
игри на среќа „Моззарт Спортс Бетс“  ДОО Скопје за 
постојано приредување на посебната игра на среќа 
„Обложување на спортски натпревари“, во точката 1 
зборовите: „Трговското друштво за приредување игри 
на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје“ се заме-
нуваат со зборовите: „Трговско друштво за приредува-
ње игри на среќа ББДК-БЕТИНГ ДОО Скопје“. 

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

 
  Бр.19-5439/1                     Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година          на Владата на Република 
    Скопје                              Македонија, 

                      Абдилаќим Адеми, с.р. 
_____________ 

2865. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.11.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-7960/1 ОД 26.12.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВА-
ЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА „МОЗЗАРТ СПОРТС БЕТС“ 
ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ  

НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Во Лиценцата под бр.19-7960/1 од 26.12.2007 го-

дина издадена на Трговското друштво за приредување 
игри на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за 
постојано приредување на посебната игра на среќа 
„Обложување на спортски натпревари“, во точката 1 
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зборовите: „Трговското друштво за приредување игри 
на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје“ се заме-
нуваат со зборовите: „Трговско друштво за приредува-
ње игри на среќа ББДК-БЕТИНГ ДОО Скопје“. 

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

 
  Бр.19-5439/2                     Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година          на Владата на Република 
    Скопје                             Македонија, 

                      Абдилаќим Адеми, с.р. 
_____________ 

2866. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.11.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-7235/1 ОД 26.11.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ 
ИГРИ НА СРЕЌА „МОЗЗАРТ СПОРТС БЕТС“ ДОО 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под бр.19-7235/1 од 26.11.2007 го-

дина издадена на Трговското друштво за приредување 
игри на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за 
постојано приредување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб, во точката 1 зборовите: „Трговското 
друштво за приредување игри на среќа „Моззарт 
Спортс Бетс“ ДОО Скопје“ се заменуваат со зборовите: 
„Трговско друштво за приредување игри на среќа 
ББДК-БЕТИНГ ДОО Скопје“. 

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

 
  Бр.19-5439/3                     Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година          на Владата на Република 
    Скопје                             Македонија, 

                      Абдилаќим Адеми, с.р. 
_____________ 

2867. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.11.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-7962/1 ОД 26.12.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВА-
ЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА „МОЗЗАРТ СПОРТС БЕТС“ 
ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ  

НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Во Лиценцата под бр.19-7962/1 од 26.12.2007 го-

дина издадена на Трговското друштво за приредување 
игри на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за 
постојано приредување на посебната игра на среќа 

„Обложување на спортски натпревари“, во точката 1 
зборовите: „Трговското друштво за приредување игри 
на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје“ се заме-
нуваат со зборовите: „Трговско друштво за приредува-
ње игри на среќа ББДК-БЕТИНГ ДОО Скопје“. 

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

 
  Бр.19-5439/4                     Заменик на претседателот 

10 ноември 2009 година          на Владата на Република 
    Скопје                              Македонија, 

                      Абдилаќим Адеми, с.р. 
_____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2868. 
Врз основа на член 27, став 4 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08 и 
96/09), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАН-
СИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат образецот, фор-
мата, содржината и начинот на водење на Годишниот 
финансиски извештај за политичките партии. 

 
Член 2 

Политичките партии ги искажуваат вкупните при-
ходи и вкупните расходи за остварување на целите и 
вршењето на активностите на образецот  „Годишен фи-
нансиски извештај за периодот од ______ до ______ 
20___ година“, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Годишниот финансиски извештај за политичките 
партии се води во пишана и во електронска форма. 

 
Член 4 

При пополнувањето на образецот од член 2 на овој 
правилник, субјектот ги внесува податоците во опреде-
лените позиции од колоната 2 од групата на сметките 
согласно со Правилникот за сметковниот план и Пра-
вилникот за содржината на одделните сметки во сме-
тковниот план, кои се однесуваат на непрофитните ор-
ганизации. 

 
Член 5 

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

 
        Бр. 12-34992/3          Заменик претседател на Влада 
9 ноември 2009 година         и министер за финансии, 
             Скопје                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2869. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита  („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр.79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  ЈУ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВАЛАНДОВО 

 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за 

социјална работа-Валандово , број 01-1913/2, донесен 
од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на  12.11.2009 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 10-15336/2                  

23 ноември 2009 година                     Министер, 
    Скопје          Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2870. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
130/2009), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ  
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на надо-
местокот за добивање на лиценца за проектирање, за 
ревизија на проектна документација, за управител на 
градба, за изведувач, за надзор над изградбата и за 
управител за тековно и инвестиционо одржување на 
објекти од прва, втора и трета категорија. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
А за проектирање на градби од прва и втора категорија 
изнесува 1.000 евра во денарска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Б за проектирање на градби од трета, четврта и петта 
категорија изнесува 500 евра во денарска противвред-
ност. 

 
Член 3 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
А за ревизија на проектна документација за градби од 
прва и втора категорија изнесува 2.500 евра во денар-
ска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Б за ревизија на проектна документација за градби од 
трета, четврта и петта категорија изнесува 1.500 евра 
во денарска противвредност. 

Член  4 
Висината на надоместокот за добивање на лиценца 

А за изведувач на градби од прва категорија  изнесува 
2.000 евра во денарска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Б за изведувач на градби од втора категорија изнесува 
1.500 евра во денарска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Ц за изведувач на градби од трета категорија изнесува 
1.000 евра во денарска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Д за изведувач на градби од четврта категорија изнесу-
ва 500 евра во денарска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Е за изведувач на градби од петта категорија изнесува  
500 евра во денарска противвредност. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
А за надзор на изградба на градби од прва категорија 
изнесува 3.000 евра во денарска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Б за надзор на изградба на градби од втора категорија 
изнесува 2.000 евра во денарска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Ц за надзор на изградба на градби од трета категорија 
изнесува 1.000 евра во денарска противвредност. 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
Д за надзор на изградба на градби од четврта и петта 
категорија изнесува 500 евра во денарска противвред-
ност. 

 
Член 6 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
за управител на градба изнесува  500 евра во денарска 
противвредност. 

 
Член 7 

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
за управител за тековно и инвестиционо одржување на 
објекти од прва, втора и трета категорија  изнесува  500 
евра во денарска противвредност. 

 
Член 8 

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

 
 Бр. 01-14156/1                               Министер, 

25 ноември 2009 година              за транспорт и врски, 
     Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 

______________ 
2871. 

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.14/06 и 24/07), министерот за транспорт и врски 
донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, 
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУК-

ЦИЈА НА АЕРОДРОМ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-

ви за планирање, проектирање, изградба и реконструк-
ција на аеродром. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на 
планирањето, проектирањето, изградбата и рекон-
струкцијата на спортски аеродром, аеродром за сопс-
твени потреби и на воен аеродром или дел од воен ае-
родром, доколку се користи како воздухопловно при-
станиште, согласно одредбите од Законот за воздухоп-
ловство, применет согласно на типот на коловозната 
конструкција на полетно-слетната патека и класата и 
категоријата на аеродромот. 

 
Член 3 

Планирањето, проектирањето, изградбата и рекон-
струкцијата на аеродром се врши согласно условите 
утврдени во стандардите и препорачаните практики на 
ICAO, Анекс 14, Том I (последно издание), Дел 1 – Оп-
што (General), Дел 2 – Аеродромски податоци 
(Aerodrome data), Дел 3 – Физички карактеристики 
(Physical characteristics) и Дел 8 – Електрични системи 
(Electrical systems). 

Планирањето, проектирањето, изградбата и рекон-
струкцијата на хелидром врши согласно условите утвр-
дени во стандардите и препорачаните практики на 
ICAO, Анекс 14, Том II (последно издание), Дел 1 – 
Општо (General), Дел 2 – Хелидромски податоци 
(Heliport data), и Дел 3 – Физички карактеристики 
(Physical characteristics). 

Посебните услови за планирање, проектирање, из-
градба и реконструкција на аеродром утврдени со овој 
правилник се применуваат соодветно на класата и кате-
горијата на аеродромот. 

 
Член 4 

При планирањето, проектирањето и изградбата на 
нов аеродром, податоците за пресметка на факторот за 
искористеност на полетно-слетната патека од влијание-
то на ветерот треба да бидат добиени врз основа на ис-
питувања од најмалку 10 последователни години за 
воздухопловно пристаниште, пет последователни годи-
ни за спортски аеродром и три последователни години 
за аеродром за сопствени потреби. 

 
Член 5 

При планирањето, проектирањето, изградбата и ре-
конструкцијата на спортски аеродром, аеродром за 
сопствени потреби и на воен аеродром или дел од воен 
аеродром, доколку се користи како воздухопловно при-
станиште минималната широчина на тревнатите полет-
но-слетни патеки не може да изнесува помалку од 50м. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за посебните услови 
за планирање, проектирање, изградба и реконструкција 
на аеродром („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.130/07). 

 
Член 7 

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

 
  Бр.02-14235                            Министер 

26 ноември 2009 година           за транспорт и врски, 
     Скопје                            Миле Јанакиески, с.р. 

_____________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2872. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11 ноември 
2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на член 53 ставовите 2 и 3 и член 55 ставо-
вите 3 и 4 од Законот за здруженијата на граѓани и 
фондациите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.31/1998 и 29/2007). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија. 

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за по-
ведување на постапка за оценување на уставноста на 
наведените членови од Законот означен во точката 1 од 
ова решение.  

Според наводите на подносителот на иницијативата 
оспорените одредби не биле во согласност со член 8 
став 1 алинеите 3, 4 и 6, член 20 ставовите 1 и 2, член 
30 ставовите 1 и 3, член 51 став 1, член 95 став 3 и член 
96 од Уставот на Република Македонија. Ова затоа што 
од оспорените одредби не можело да се заклучи кое е 
тоа соодветно министерство што ќе го определи здру-
жението на граѓани на кое ќе преминат имотот и средс-
твата што останувале по намирување на обврските со 
престанокот на здружението односно фондацијата. 
Според подносителот несватливо било зошто според 
оспорената одредба од член 55 став 3 од Законот средс-
твата се пренесувале на здружение, а не на определена 
фондација како што требало да биде, што значело дека 
оспорените одредби биле нејасни, непрецизни и из-
лишни. 
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Тоа што е најбитно во конкретниов случај со имо-
тот и средствата на здружението не можело да распола-
га и одлучува соодветно министерство, а против жал-
бата на таквото решение да одлучува комисија при 
Владата на Република Македонија бидејќи за тоа по-
стоеле надлежни судови како што тоа било предвидено 
во член 52 ставовите 4 и 5 и член 54 став 4 од истиот 
закон. 

Понатаму, подносителот смета дека оспорените за-
конски одредби биле неодржливи од уставно правен 
аспект, особено по донесување на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за здруженијата на граѓа-
ните и фондации („Службен весник на Репубика Маке-
донија“ бр.29/2007),односно со дополнувањето на чле-
нот 52 ставот 4 и членот 54 ставот 4 со кои се уредува 
прашањето за тоа што во случаите кога не можат да се 
исполнат условите утврдени во статутот на здружение-
то, односно фондацијата за начинот на користење и по-
делба на имотот на здружението. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 53 став 2 од Законот „Во случаи во кои не 
можат да се исполнат условите утврдени со статутот за 
начинот на користење на имотот и средствата што 
остануваат по намирување на обврските со престано-
кот на здружението на граѓани, имотот и средствата 
преминуваат во здружение на граѓани кое ќе го опреде-
ли соодветното министерство. 

Според оспорениот став 3 на член 53 од Законот, 
против решението од став 2 на овој член може да се 
поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република 
Македонија. 

Во оспорениот член 55 став 3 од Законот е предви-
дено: „Во случаи во кои не можат да се исполнат усло-
вите утврдени со статутот за начинот на распределбата 
на средствата што остануваат по намирување на поба-
рувањата со престанок на „функцијата“ треба да стои 
фондацијата, средствата се пренесуваат на здружение 
на граѓани кое ќе го определи соодветното министерст-
во. 

Според оспорениот став 4 на наведениот член „про-
тив решението од ставот 3 на овој член може да се под-
несе жалба до Комисијата на Владата на Република 
Македонија“. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот на 
Република Македонија, основните слободи и права на 
човекот и граѓанинот признати во меѓународното пра-
во и утврдени со Уставот и владеењето на правото се 
едни од темелните вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија.  

Според членот 20 од Уставот, на граѓаните им се 
гарантира слободата на здружување заради остварува-
ње и заштита на нивните политички, економски, соци-
јални, културни и други права и уверувања (став 1). 
Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на 
граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив 
и од нив да истапуваат (став 2). Програмите и дејству-
вањето на здруженијата на граѓаните и на политичките 
партии не можат да бидат насочени кон насилно урива-
ње на уставниот поредок на Републиката и кон поттик-

нување или повик на воена агресија или разгорување 
на национална, верска или расна омраза или нетрпели-
вост (став 3). Забранети се воени или полувоени здру-
женија што не им припаѓаат на вооружените сили на 
Република Македонија (став 4). 

Според членот 2 од Законот за здруженија на граѓа-
ни и фондациите, („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.31/1998 и 29/2007), граѓаните слободно 
можат да се здружуваат во здруженија на граѓани и да 
основаат фондации заради остварување и заштита на 
економски, социјални, културни, научни, стручни, тех-
нички, хуманитарни, образовни, спортски и други пра-
ва, интереси и уверувања во согласност со Уставот и 
законот (став 1). Здруженијата на граѓани и фондации-
те се непрофитни организации (став 2). Ако во работе-
њето на здруженијата на граѓани и фондациите се ос-
твари добивка, таа мора да биде употребена исклучи-
телно за поддржување и остварување на нивните цели 
и активности утврдени со статутот (став 3). 

Здруженијата на граѓани и фондациите се правни 
лица кои овој статус го стекнуваат со упис во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации кој се води 
во Централниот регистар и тие не можат да се транс-
формираат во други видови на правни лица.  

Според член 20 од Законот, статутот на Здружение-
то покрај другото, содржи одредби кои се однесуваат 
на стекнувањето и располагањето со имотот, престанок 
на здружението на граѓани како и постапување со имо-
тот на здружението на граѓани во случај на престанок 
на здружението, а според член 37 од законот, во стату-
тот на фондацијата покрај другото треба да е уредено 
прашањето за пренос на имотот на фондацијата во слу-
чај на престанок со работа.  

Во делот 2 „Престанок на здруженија на граѓани и 
фондации“ односно во член 52 став 1 од Законот се 
утврдени случаи кога здружението на граѓани преста-
нува. 

Според ставот 2 на овој член лицето кое го застапу-
ва здружението на граѓани е должен за околностите од 
став 1 на овој член да го извести Централниот регистар 
во рок од 15 дена по нивното настапување.  

Според став 3 на наведениот член „врз основа на 
известувањето од ставот 2 на овој член Централниот 
регистар донесува решение за бришење на здружение-
то на граѓани од Централниот регистар. 

Во ставот 4, пак, од наведениот член е предвидено 
дека: „Врз основа на решението од ставот 3 на овој 
член, во случаи во кои не можат да се исполнат услови-
те утврдени со статутот за начинот на користење и по-
делба на имотот на здружението, заинтересираното ли-
це поведува постапка пред надлежниот суд за начинот 
на кој ќе се користи имотот на здружението“.  

Во членот 53 став 1 од Законот е предвидено дека 
по престанокот на работата на здружението на граѓани 
имотот и средствата се користат на начин утврден во 
статутот на здружението на граѓани. 

Во оспорениот став 2 на член 53 од Законот е пред-
видено дека во случаи во кои не можат да се исполнат 
условите утврдени со статутот за начинот на користење 
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на имот и средствата што остануваат по намирување на 
обврските со престанок на здружението на граѓани, имо-
тот и средствата преминуваат во здружението на граѓани 
кое ќе го определи соодветното министерство. 

Според оспорениот став 3 на член 53 од Законот 
против решението од став 2 на овој член може да се 
поднесе жалба до комисијата на Владата на Република 
Македонија. 

Во членот 54 став 1 од Законот се утврдени случаи-
те на престанок на фондацијата, при што според став 2 
на овој член лицето кое ја застапува фондацијата е 
должно за околностите од ставот 1 на овој член да го 
извести Централниот регистар во рок од 15 дена по 
нивното настапување.  

Според ставот 3 на овој член, врз основа на изве-
стувањето на ставот 2 на овој член Централниот реги-
стар донесува решение за бришење на фондацијата од 
Централниот регистар.  

Во ставот 4 на наведениот член е предвидено дека 
„врз основа на решението од ставот 3 на овој лен, во 
случаи во кои не можат да се исполнат условите со ста-
тутот за начинот на користење и поделба на имотот на 
здружението заинтересираното лице поведува постапка 
пред надлежниот суд за начинот на кој ќе се подели и 
ќе се користи имотот на фондацијата“. 

Во членот 55 е предвидено дека по престанокот на 
работата на фондацијата депонираните средства што 
остануваат по намирување на побарувањата, се распре-
делуваат меѓу лицата кои се овластени за тоа во соглас-
ност со статутот. 

Во оспорениот член 55 став 3 од Законот е предвиде-
но: „Во случаи во кои не можат да се исполнат условите 
утврдени со статутот за начинот на распределбата на 
средствата што остануваат по намирување на побарува-
њата со престанок на „функцијата“ (треба да стои) фон-
дацијата, средствата се пренесуват на здружение на гра-
ѓани кое ќе го определи соодветното министерство“. 

Во оспорениот став 4 на член 55 од Законот е пред-
видено дека: „Против решението од ставот 3 на овој 
член може да се поднесе жалба до Комисијата на Вла-
дата на Република Македонија“.  

Во членот 61 од Законот се утврдени основите за 
стекнување на предмети, парични средства и имотни 
права на здруженијата и фондациите кои согласно чле-
нот 62 се нивна сопственост.  

Тргнувајќи од наведените уставни одредби и анали-
зата на Законот за здруженијата на граѓани и фондации 
произлегува дека здруженијата на граѓани и фондации-
те се непрофитни организации кои се основаат заради 
остварување и заштита на економски, социјални, кул-
турни, научни, стручни техники, хуманитарни и други 
права, дека овие субјекти стекнуваат статус на правни 
лица со упис во Регистарот на здруженијата на граѓани 
и фондации кој се води во Централниот регистар и де-
ка тие не можат да се трансформираат во други видови 
на правни лица.  

Со статутот на здружението односно фондацијата, 
покрај другото нужно е потребно да се уреди прашање-
то за пренос на имотот на здружението односно фонда-
цијата во случај на нивниот престанок.  

Понатаму, од анализата на одредбите од Законот, 
кои се однесуваат на престанок на здруженијата на гра-
ѓани и фондациите, односно членовите од 52 до 55 од 
законот кои треба да се гледаат во корелација произле-
гува дека со нив се уредува прашањето за тоа што со 
имотот на здруженијата на граѓани и фондации кои ќе 
престанат, а при тоа не можат да се исполнат условите 
утврдени во статутот за начинот на користење на имо-
тот и средствата. 

Во тие случаи, согласно членот 52 став 4 и членот 
54 став 4 од Законот, заинтересираното лице поведува 
постапка пред надлежниот суд за начинот на кој ќе се 
подели и користи имотот на здружението, односно 
фондацијата.  

Понатаму, доколку за начинот на користење и по-
делба на имотот на овие субјекти не се јави заинтере-
сирано лице, односно не се решат имотно правните од-
носи во судска постапка, а со цел имотот, односно 
средствата да не останат без корисник, согласно оспо-
рениот член 53 ставовите 2 и 3 и член 55 ставовите 3 и 
4, имотот и средствата преминуваат во здружението на 
граѓани кое ќе го определи соодветното министерство, 
против кое решение допуштена е жалба до Комисијата 
на Владата на Република Македонија.  

Имајќи го предвид наведеното,Судот оцени дека со 
оспорените одредби од Законот не се доведуваат во 
прашање одредбите од Уставот кои се однесуваат на 
правото на граѓаните да можат да основаат здруженија 
на граѓани, да пристапуваат кон нив и да истапуваат, 
да управуваат и да располагаат со имотот и средствата 
на овие здруженија, ниту правото на сопственост, како 
што смета подносителот. Напротив, Судот смета дека 
целта на законодавецот со оспорените одредби била да 
го заштити имотот на одредено здружение, односно 
фондација кои престанале, а притоа за тој имот не се 
јавило заинтересирано лице во судска постапка да се 
разреши ова прашање, на начин што соодветното ми-
нистерство со решение ќе определи на кое друго здру-
жение ќе преминат средствата.  

6. Што се однесува до наводот во иницијативата де-
ка неприфатливо било што според одредбата од член 
55 став 3 од Законот средствата на фондацијата по неј-
зиниот престанок наместо да преминат во друга фонда-
ција, преминувале во здружение на граѓани, е прашање 
за кое Уставниот суд не е надлежен да одлучува. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение.  

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство во 
состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ива-
новски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзи-
ме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
 У.бр.116/2009                         Претседател  

11 ноември 2009 година  на Уставниот суд на Република 
     Скопје                               Македонија,  

            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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2873. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), по мое-
то гласање против Решението У.бр.116/2009 од 11 но-
ември 2009 година, го издвојувам и писмено го образ-
ложувам следното 

 
ИЗДВОЕНО  МИСЛЕЊЕ  

 
Oспорените ставови од членовите 53 и 55 од Зако-

нот се дел од основниот текст на Законот донесен во 
1998 година и тие изразуваат јасна концепција на зако-
нодавецот за тоа кој ќе одлучи за судбината на имотот 
на здружение односно фондација во случај на нивен 
престанок, а не може да се исполнат условите утврдени 
со статутот за начинот на користење на имотот и 
средствата – тоа е соодветното министерство, а потоа и 
комисија на Владата како жалбен орган.  

Со измените и дополнувањата на Законот во 2007 
година, меѓутоа, законодавецот, за решавање на истата 
ситуација, промовира една друга концепција, имено, 
дека врз основа на решението на Централниот регистар 
за престанок на здружението односно фондацијата, во 
случаи во кои не може да се исполнат условите утврде-
ни со статут за начинот и поделбата на имотот, заинте-
ресираното лице поведува постапка пред надлежниот 
суд за начинот на кој ќе се користи имотот на здруже-
нието односно фондацијата (изменети и дополнети 
членови 52 и 54). Ваквото решение е суштински напре-
док во регулирањето на ова прашање и целосно е во 
согласност со владеењето на правото. 

Јасно е, меѓутоа, дека овие две концепции не може 
да одат заедно и е загадочно зошто оспорените одред-
би напросто, и консеквентно, не биле избришани од За-
конот. 

Во светлината на истовременото постоење на овие 
две концепции што меѓусебно се исклучуваат, во Реше-
нието се пристапува кон конструкција на след од, нај-
прво судски, а потоа управни процесни дејствија за да 
се оправда овластувањето на извршната власт да одлу-
чи кому, на кое здружение односно фондација, ќе му го 
пренесе имотот од оние што престанале да постојат. 
Како што се наведува, мнозинство судии смета дека 
целта на законодавецот со оспорените одредби била да 
го заштити имотот на одредено здружение, односно 
фондација кои престанале, а притоа за тој имот не се 
јавило заинтересирано лице во судска постапка да се 
разреши ова прашање! Ваков процедурален след Зако-
нот воопшто не пропишува. Оспорените одредби од 
членовите 53 и 55 не го условуваат овластувањето на 
министерствата со непостоење на заинтересирано ли-
це, туку со ситуација кога имотот на здружение или 
фондација што престанале не може да се распореди 
според налозите утврдени во статутот на тие субјекти. 
Тоа е истиот услов за надлежноста на судот во смисла 
на изменетите и дополнети членови 52 и 54 од Законот. 
Ваквото резонирање сугерира дека судската односно 
управната надлежност за одлучување во вакви ситуа-

ции не се определува само според природата на одно-
сите, туку и во зависност од тоа дали во случајот се ја-
виле заинтересирани лица за решавање на тие односи, 
како и дека за едно исто прашање може да постои исто-
времена судска и управна надлежност. И двете работи, 
меѓутоа, правно не може да се образложат. Ако постои 
јавен интерес имотот на престанатите здруженија и 
фондации во овие ситуации да се распореди на кори-
стење дури и кога за таа цел не се јавиле заинтересира-
ни лица, тоа не е основ за пренесување на надлежноста 
од суд на управен орган. Впрочем, ништо не го спречу-
ва соодветното министерство да поведе постапка пред 
судот како “заинтересирано лице“, во јавен интерес, за 
распоредување на имотот на здруженија и фондации 
што престанале да постојат. Мислам дека не треба да 
докажувам дека ако една работа е во судска надлеж-
ност, таа не може да биде истовремено и во управна 
надлежност. 

Оваа концепциска противречност на Законот и неј-
зиното премостување на изнесениот начин во решение-
то, за жал, го одвлекува вниманието од суштинскиот 
проблем, а тој не е дали целите на законодавецот биле 
добри и дали оспорените одредби добро им служат, ту-
ку тоа што со оспорените одредби се дава овластување 
на органи на извршната власт да располагаат со имот 
на субјекти во сфера којашто се означува како “невла-
дин сектор“ и во која извршната власт не смее да има 
одлучувачки овластувања. Со тие одредби органите на 
извршната власт се поставуваат како супститут на ти-
туларот на овластувањето за одлучување за имотот на 
невладината организација по нејзиното престанување – 
а тоа се органите на овие организации кога го донесу-
ваат статутот - односно како титулар на право на рас-
полагање со определен имот од посебна природа и за 
посебни цели. Според оспорените одредби, одлучува-
њето на министерствата за ова прашање дури ни фор-
мално нема карактер на некаво објективно, непристрас-
но распоредување на имотот, со оглед на тоа што не 
постојат никакви критериуми што би зборувале во при-
лог на тоа (не постои, на пример, конкурс, критериуми 
за утврдување приоритет на заинтересирани здружени-
ја и слично), туку е прашање на дискреција на органот 
со која длабоко се завлегува во сферата на слободата 
на здружувањето од аспект на мешањето на јавната 
власт во цивилната сфера, но и од аспект на потенци-
јално загрозување на правото на еднаквост пред зако-
нот на субјектите во таа сфера. Без оглед на степенот 
на зачестеност на ваквите ситуации во реалниот живот, 
оспорените одредби во принцип му прибавуваат на со-
одветното министерството серизна моќ за финансиско 
инволвирање и влијание во невладиниот сектор, што 
според суштинското читање на членот 20 од Уставот, 
не може да се оправда. Оттука, според моето мислење, 
единствениот уставно и врз владеењето на правото зас-
нован начин за решавање на ситацијата што ја регули-
раат оспорените одредби е за судбината на имотот на 
здруженијата и фондациите да се одлучува во објекти-
визирана и непристрасна постапка пред независен ор-
ган или тело. Ниту министерството или комисија на 
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Владата се независни органи во оваа смисла (дури и 
кога работат во совршена согласност со закон), ниту 
дискрецијата која им е дадена со Законот може да го 
задоволи барањето за објективност и непристрасност. 
Судот, секако, е таков орган. 

Врз основа на изнесеното, сметам дека постоеја ос-
нови Судот да поведе постапка и во крајна ллинија да 
ги укине оспорените одредби од Законот, со што, по-
крај нивното елиминирање од правниот поредок како 
неуставни одредби, ќе се отстранеше и концепциската 
противречност на Законот во поглед на надлежноста за 
одлучување за ова прашање. 

 
      Судија 

Скопје, 19.11.2009                         на Уставниот суд на  
         Република Македонија, 
          Игор Спировски, с.р. 

_______________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2874. 
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 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Бистрица - 
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 Бистрица, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на 
СРМ" бр.34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-18571/1 
25 ноември 2009 година          Директор,  

       Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РМ 
2875. 

Врз основа на член 14 точка а) и член 28 став (8) од 
Законот за електронските комуникации („Сл. весник на 
Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 
и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за 
електронски комуникации, на состанокот одржан на 
ден 5.11.2009 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИ-
КАЦИЈАТА,  ПОТРЕБНАТА   ДОКУМЕНТАЦИЈА 

И ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(Цел) 

 
Со овој Правилник се пропишува содржината и 

формата на нотификацијата,  потребната документаци-
ја и потврдата за регистрација, што правните и физич-
ки лица во смисла на Законот за трговските друштва 
(„Сл. весник на Република Македонија“, бр.28/2004, 
84/2005, 25/2007 и 87/2008) треба да ја достават до 
Агенцијата за електронски комуникации (во поната-
мошниот текст: Агенцијата) пред започнување на 
изградба и/или употреба на јавни електронски комуни-
кациски мрежи и/или обезбедување на јавни електрон-
ски комуникациски услуги, менување или прекин во 
обезбедувањето на јавните електронски комуникаци-
ски мрежи и услуги. 

 
II. НОТИФИКАЦИЈА 

 
Член 2 

(Содржина на нотификација) 
 
(1) Нотификацијата за започнување/менување/ прекин 

на изградба и/или употреба на јавни електронски 
комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни 
електронски комуникациски услуги содржи: 

(а) основни податоци: име, седиште, даночен број, 
регистарски број, број на жиро-сметка, податоци за 
контакт: телефон, факс, e-mail и веб-страна на подно-
сителот на нотификацијата, како и податоци за закон-
скиот застапник на подносителот на нотификацијата со 
име, адреса, единствен матичен број и податоци за кон-
такт: телефон, факс, e-mail  и друг телефон доколку го 
има; 

(б) тип на нотификацијата што се поднесува, за: за-
почнување/менување/прекин; 

(в) предвиден датум на започнување/ менување/ 
прекин на јавните електронски комуникациски мрежи 
и/или услуги, кој го означува датумот кога се 
предвидува јавните електронски комуникациски мрежи 
и/или услуги да бидат функционално подготвени за да 
се понудат на јавноста во случај кога се поднесува 
нотификација за започнување или менување, односно 
го означува датумот кога се предвидува јавните еле-
ктронски комуникациски мрежи и/или услуги да бидат 
нефункционални за јавноста во случај кога се поднесу-
ва нотификација за прекин; 

(г) обезбедување на јавни комуникациски мрежи, 
вклучувајќи дали јавните комуникациски мрежи се 
сопствени или изнајмени, и тоа: 



27 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 29 

1. јавна кабелска мрежа: локална (во географско 
нумерациско подрачје), на повеќе од едно географско 
подрачје или национална. Јавна кабелска мрежа прет-
ставува јавна комуникациска мрежа чии сегменти на 
рбетниот и пристапниот дел се изградени од кабли (од 
упредени бакарни парици, коаксијални, хибридни коа-
ксијално-оптички и оптички); 

2. јавна радиокомуникациска мрежа: локална (во 
географско нумерациско подрачје), на повеќе од едно 
географско подрачје или национална. Јавна радиокому-
никациска мрежа претставува јавна комуникациска 
мрежа чии сегменти се базираат на радиофреквенции 
како преносен медиум (WiFi, WiMax, мобилна 2G, мо-
билна 3G, ...); 

3. сателит, или 
4. јавна комбинирана комуникациска мрежа: локал-

на (во географско нумерациско подрачје), на повеќе од 
едно географско подрачје, национална или вклучува и 
сателит. Јавна комбинирана комуникациска мрежа 
претставува јавна комуникациска мрежа чии сегменти 
се комбинација на јавна кабелска и јавна радиокомуни-
кациска мрежа 

(д) листа на јавни електронски комуникациски ус-
луги, а особено: 

1. обезбедување на јавно достапни телефонски ус-
луги на фиксна локација за национален и/или меѓуна-
роден сообраќај; 

2. обезбедување на јавно достапни телефонски ус-
луги во јавна мобилна комуникациска мрежа за нацио-
нален и/или меѓународен сообраќај; 

3. меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање 
на национален и/или меѓународен сообраќај; 

4. услуги за пренос на податоци и тоа со: теснопоја-
сен пристап на Интернет (битска брзина помала од 256 
kbit/s) или широкопојасен пристап на Интернет (битска 
брзина еднаква на или поголема од 256 kbit/s); 

5. услуги поврзани со радиодифузија, како што се: 
пренос на терестријални радио програмски сервиси, 
пренос на терестријални телевизиски програмски сер-
виси, реемитување на радио програмски сервиси, рее-
митување на телевизиски програмски сервиси; 

6. услуги на давање јавна електронска комуникаци-
ска мрежа под наем, како што се изнајмени линии или 
изнајмување на комуникациски капацитети; 

(ѓ) подрачјето на кое ќе се врши јавната електрон-
ска комуникациска активност; 

(е) краток опис на јавните електронски комуника-
циски мрежи и/или јавните комуникациски услуги, кој 
содржи опис на физичките (технички) карактеристики 
на главните елементи и интерфејсот за пристап на мре-
жата и придружните средства, односно услугата што ќе 
се обезбедува, како и топологијата, начинот на нивната 
изведба и технологијата што ќе се користи; 

(ж) потребните одобренија од други надлежни орга-
ни согласно член 29 од Законот за електронските кому-
никации и доколку истите се веќе поднесени, соодвет-
ниот датум на поднесување за секоја јавна комуника-
циска мрежа и/или услуга; 

(з) изјава од законскиот застапник на подносителот 
на нотификацијата за вистинитост, точност и целос-
ност на податоците, доказите и другите информации 
содржани во нотификацијата. 

(2) Подносителот на нотификацијата може да ноти-
фицира една или повеќе јавни електронски комуника-
циски мрежи и/или услуги наведени во став 1 точка (г) 
и точка (д) на овој член. 

(3) Нотификацијата содржи потпис на законскиот 
застапник овластен во писмена форма и печат на под-
носителот. Доколку подносителот на нотификацијата 
претставува група на компании (асоцијација, спојување 
од неколку фирми, итн.) законскиот застапник мора да 
биде овластен од сите компании или пак од компанија-
та која ја има контролната улога во групата.  

(4) Нотификација за прекин во обезбедувањето на 
одредена јавна електронска комуникациска услуга се 
поднесува во рок не пократок од 30 (триесет) дена пред 
предложениот прекин на јавната електронска комуни-
кациска услуга. Во тој случај, подносителот на нотифи-
кацијата доставува изјава дека ги има известено корис-
ниците на јавната комуникациска услуга за планирани-
от датум на прекин во обезбедувањето на јавната еле-
ктронска комуникациска услуга и дека ги има превзе-
мено сите мерки согласно Законот за електронските ко-
муникации и подзаконските прописи донесени врз не-
гова основа. 

(5) Во случај на прекин на сите јавни електронски 
комуникациски услуги, Агенцијата го брише правното 
и физичкото лице од листата од член 5 став (4) на овој 
Правилник. 

 
Член 3 

(Форма на нотификацијата) 
 
(1) Образецот на нотификацијата од член 2 на овој 

Правилник е даден во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој Правилник. 

(2) Образецот од став 1 на овој член можат да се по-
дигне во Агенцијата или да се преземе од веб-страната 
на Агенцијата. 

 
Член 4 

(Потребна документација) 
 
(1) Кон нотификацијата од член 2 на овој Правил-

ник, се доставува следната потребна документација: 
(а) фотокопија од решението за регистрација на 

подносителот издадено од надлежна институција во 
Република Македонија, заверена со потпис на лице ов-
ластено од подносителот и со печат на подносителот 
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(доколку подносителот претставува група на компа-
нии, асоцијација, спојување на неколку компании, итн., 
мора да се достави фотокопија од уверение за реги-
страција за секое правно лице посебно, заедно со стру-
ктурата на групата); 

(б) документ со кој се потврдува статусот на компа-
ниите кои ја сочинуваат групата во случај кога нотифи-
кацијата е поднесена од група на компании (асоцијаци-
ја, спојување на неколку компании, итн.); 

(в) документ со кој се потврдува дека законскиот 
застапник е овластен да ја потпише нотификацијата; 

(г) изјава од законскиот застапник во која се наве-
дува дека податоците дадени во нотификацијата се точ-
ни и дека се исполнети сите технички, безбедносни и 
други услови за работење со јавни електронски кому-
никациски мрежи и за вршење на јавни електронски 
комуникациски услуги. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА НОТИФИКАЦИЈА 

 
Член 5 

(Доставување на нотификација) 
 
(1) Нотификацијата со потребната документација се 

доставува до Агенцијата, а во случај на достава по по-
шта истата се доставува во форма на препорачана пра-
тка. 

(2) Доколку Агенцијата утврди дека нотификација-
та од член 2 на овој Правилник не ги содржи сите по-
требни податоци и документација, во рок од 15 (петна-
есет) дена од денот на приемот на нотификацијата ќе 
го извести подносителот да ја дополни нотификацијата 
со потребните податоци. 

(3) Подносителот на нотификацијата ќе ги достави 
потребните податоци и документација во рок од 15 
(петнаесет) дена од денот на приемот на известувањето 
од Агенцијата. 

(4) Доколку подносителот на нотификацијата не ги 
достави потребните податоци и документација во рок 
од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на известу-
вањето од Агенцијата, Агенцијата не врши регистраци-
ја на нотификацијата во својата службена евиденција. 

(5) Подносителот на нотификацијата ја известува 
Агенцијата за промена на податоците од став (1) точка 
(а) на член 2 од овој Правилник дадени во нотификаци-
јата во рок не подолг од 30 (триесет) дена од денот на 
настанатата промена. 

 
Член 6 

(Потврда за регистрација) 
 

(1) Агенцијата врши регистрација на подносителот 
на нотификацијата со  запишување во службената еви-
денција на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од 
приемот на нотификацијата, по која ќе му се достави 
писмена потврда за извршена регистрација. 

(2) Потврдата се доставува во рок од 7 (седум) дена 
од денот на уписот во службената евиденција на Аген-
цијата или од приемот на барањето на барателот за 
издавање на таква потврда. 

(3) Регистрацијата во Агенцијата не претставува до-
волен услов за остварување на правата и обврските на 
операторите или давателите на услуги согласно Зако-
нот за електронските комуникации или друг закон. По-
тврдата за регистрација издадена од Агенцијата сама 
по себе не создава права или обврски согласно Законот 
за електронските комуникации, доколку не бидат ис-
полнети другите услови предвидени со Законот за еле-
ктронските комуникации и друг закон. 

(4) Агенцијата согласно издадените потврди за ре-
гистрација на својата веб страна ќе објави листа на 
правни и физички лица кои имаат намера да вршат јав-
ни електронски комуникациски мрежи и/или услуги. 

(5) Доколку подносителот на нотификацијата не за-
почне со вршење на услугите во рокот наведен во но-
тификацијата или не ја извести Агенцијата за промена 
на датумот за започнување,  се брише од листата на 
правни и физички лица кои имаат намера да вршат јав-
ни електронски комуникациски услуги. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 7 

 
Операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи и давателите на јавни електронски комуникаци-
ски услуги, како и сите правни и физички лица запиша-
ни во службената евиденција на нотифицирани субје-
кти на Агенцијата, во рок од 3 (три) месеци од денот на 
влегување во сила на овој правилник доставуваат до 
Агенцијата пополнет образец на нотификација соглас-
но став (1) на член 3 од овој Правилник. 

 
Член 8 

 
Со денот на влегување во сила на овој Правилник, 

престанува да важи Правилникот за содржината и фор-
мата на нотификацијата, потребната документација и 
потврдата за регистрација („Сл. Весник на РМ“, бр. 
58/2005 и 72/2006). 

 
Член 9 

 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

По неговото влегување во сила, овој Правилник ќе 
биде објавен на веб-страната на Агенцијата. 

 
       Бр. 11-38/7                      Претседател на комисијата  
5 ноември 2009 година             на Агенцијата за електронски  
          Скопје                                     комуникации, 

                          Софче Јовановска, с.р. 
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2876. 
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 

79 од Законот за електронските комуникации („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 
14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на 
Агенцијата за електронски комуникации на состанокот 
одржан на ден 5.11.2009 година, донесе 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

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 постап-

ката 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 
броеви и податоците што се приложуваат кон барање-
то, како и начинот на одземање на доделени броеви и 
серии на броеви. 

 
Член 2 
Цел 

 
Со овој правилник се има за цел да се обезбеди 

ефикасно управување со нумерациските ресурси за јав-
ните телефонски мрежи и јавните телефонски  услуги, 
како и доделување на броеви и серии на броеви на фле-
ксибилен, транспарентен и недискриминаторски начин 
во интерес на заштита 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 
јавни телефонски мрежи и/или даватели на јавни теле-
фонски услуги во Република Македонија. 

(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или 
давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на 
овој член можат броевите и сериите на броеви доделе-
ни од страна на Агенцијата да ги даваат на користење 
на своите крајни корисници. 

 
Член 4 

Доделување на претплатнички броеви во географ-
ски нумерациски подрачја 

 
(1) Агенцијата доделува 7-цифрени и 6-цифрени 

претплатнички броеви во географски нумерациски по-
драчја (географски броеви) во серии на броеви со голе-
мина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви на оператори на 
јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни 
телефонски услуги на фиксна локација во географското 
нумерациско подрачје каде што истите ќе се стават во 
употреба. 

(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или 
давателите на јавно достапни телефонски 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 гео-
графски броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 
броеви се доделуваат на оператори на јавни телефон-
ски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски 
услуги на фиксна локација во географското нумераци-
ско подрачје со НДК со вредност 2 - Скопје. 

(4) 6-цифрени претплатнички броеви во серии гео-
графски броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 
броеви се доделуваат на оператори на јавни телефон-
ски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски 
услуги на фиксна локација во географските нумераци-
ски подрачја со НДК со вредност различна од 2 – за си-
те географски нумерациски подрачја освен Скопје. 

 
Член 5 

Доделување на скратени броеви во географски  
нумерациски подрачја, односно во негеографски ну-
мерациски подрачја за јавни мобилни комуникаци-

ски мрежи и/или услуги 
 
(1) Агенцијата доделува скратени броеви со должи-

на од 4 цифри за географски нумерациски подрачја со 
6-цифрени претплатнички броеви, односно за негео-
графски нумерациски подрачја за јавни мобилни кому-
никациски мрежи и/или услуги и скратени броеви со 
должина од 5 цифри за географски нумерациски по-
драчја со 7-цифрени претплатнички броеви на операто-
ри на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно до-
стапни телефонски услуги на фиксна локација, односно 
во јавни мобилни комуникациски мрежи. 

(2) Броевите од став (1) на овој член се доделуваат 
поединечно. 

(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или 
давателите на јавно достапни телефонски услуги од 
став (1) на овој член, скратените броеви во географски 
нумерациски подрачја, односно во негеографски нуме-
рациски подрачја за јавни мобилни комуникациски 
мрежи и/или услуги, доделени од страна на Агенција-
та, ги даваат на користење на своите претплатници. 

(4) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или дава-
тел на јавно достапни телефонски услуги не може да 
промени, односно одземе претходно доделен скратен 
број на свој претплатник без претходно да ја извести 
Агенцијата за причините за промената, односно одзе-
мањето. 

(5) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или дава-
тел на јавно достапни телефонски услуги може да нап-
латува надомест за административните трошоци за 
скратен број од својот претплатник на кого му доделил 
скратен број на користење, што на годишно ниво не 
смее да биде зголемен за повеќе од 20% од годишниот 
надоместок што операторот на јавна телефонска мрежа 
и/или давателот на јавно достапни телефонски услуги 
го плаќа на Агенцијата за користење на доделени скра-
тени броеви во географски нумерациски подрачја, од-
носно негеографски нумерациски подрачја за јавни мо-
билни комуникациски мрежи и/или услуги. 
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Член 6 
Доделување на негеографски броеви од серијата 05 

и серијата 08 
 
(1) Агенцијата доделува негеографски броеви од се-

ријата 05 и од серијата 08 на оператори на јавни теле-
фонски мрежи и/или даватели на јавни телефонски услу-
ги, поединечно или во блокови на броеви од 10 броеви. 

(2)  Операторите на јавни телефонски мрежи и/или 
давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на 
овој член, негеографските броеви од серијата 05, од-
носно од серијата 08 доделени од страна на Агенцијата, 
ги даваат на користење на своите претплатници-дава-
тели на услуги. 

(3) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или дава-
тел на јавни телефонски услуги не може да промени, 
односно одземе претходно доделен негеографски број 
од серијата 05, односно од серијата 08 на свој претп-
латник-давател на услуги без претходно да ја извести 
Агенцијата за причините за промената, односно одзе-
мањето. 

(4)  Оператор на јавна телефонска мрежа и/или да-
вател на јавни телефонски услуги може да наплатува 
надомест за административните трошоци за негеограф-
ски број од серијата 05, односно од серијата 08, од сво-
јот претплатник на кого му го доделил на користење, 
што на годишно ниво не смее да биде зголемен за пове-
ќе од 20% од годишниот надоместок што операторот 
на јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавни те-
лефонски услуги го плаќа на Агенцијата за користење 
на доделени негеографски броеви од серијата 05, од-
носно од серијата 08. 

 
Член 7 

Доделување на претплатнички броеви во негео-
графски нумерациски подрачја за јавни мобилни 

комуникациски мрежи и/или услуги 
 
(1) Агенцијата доделува претплатнички броеви во 

негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни 
комуникациски мрежи и/или услуги со НДК 7х на опе-
ратори на јавни мобилни електронски комуникациски 
мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги во 
јавни мобилни комуникациски мрежи. 

(2) Операторите на јавни мобилни електронски ко-
муникациски мрежи и/или давателите на јавни теле-
фонски услуги во јавни мобилни комуникациски мре-
жи од став (1) на овој член, броевите и сериите на бро-
еви доделени од страна на Агенцијата ги даваат на ко-
ристење 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 
 хармонизирани на европско ниво и за услуги од на-

ционално 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 значе-
ње 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 обезбеду-
ваат услуги од општествено значење. 

(2) Националните скратени броеви од серијата 
118(х), Агенцијата ги доделува на определените дава-
тели на универзална услуга за обезбедување на теле-
фонска служба за информации од целосниот телефон-
ски 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 телефонски мре-
жи и/или давателите на јавни телефонски услуги, Аген-
цијата ги доделува поединечно.  

 
Член 10 

Доделување на броеви за посебни услуги 
 
(1) Агенцијата доделува серија на броеви за посеб-

ни услуги, со почетни две цифри 14 во рамките на ну-
мерациските подрачја кои ги користи операторот на 
јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавни теле-
фонски услуги. 

(2) Поединечните броеви од серијата 14,  операто-
рите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на 
јавни телефонски услуги не можат да ги доделуваат на 
крајните корисници како претплатнички броеви. 

(3) Броевите од серијата 14 се доделуваат групно 
како 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 МУТ-Т на оператори на 
јавни телефонски мрежи и даватели на јавни телефон-
ски услуги. 

(2) Кодовите на меѓународните и националните сиг-
нализациски 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 телефонска мрежа и/или давател 
на јавни телефонски услуги. Барањето се доставува во 
архивата на Агенцијата, а во случај на достава по по-
шта, истото се доставува како препорачана пратка. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува 
до Агенцијата најдоцна 15 дена пред планираниот по-
четок за користење на бараните броеви или серии на 
броеви. 

(3) 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 из-
вести 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 
утврдените неправилности. Доколку подносителот на 
барањето не постапи по писменото известување на 
Агенцијата, ќе се смета како барањето воопшто и да не 
било поднесено. 
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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. 

(2) Решението од став (1) на овој член особено со-
држи: 

- 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. 
(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 електронските комуника-
ции. 

(4) Операторите на јавни телефонски 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 
 
Носителот на право за користење на доделени брое-

ви и серии на броеви, согласно член 80 од Законот за 
електронските комуникации може да ги отстапи доде-
лените броеви и серии на броеви заедно со активноста 
под услов новиот носител да ги задоволува барањата за 
користење на броевите и сериите на броеви со добие-
ното решение од директорот на Агенцијата. 

 
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) 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 ДО-
ДЕЛУВАЊЕ 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/броеви; 
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 

подигне од Агенцијата или да се преземе од веб-стра-
ната на Агенцијата. 

 
Член 18 

Содржина на барањето за доделување броеви и се-
рии 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 географски ну-

мерациски подрачја; 
- скратен број во географско нумерациско подрачје; 
- серии на претплатнички броеви во негеографски 

нумерациски подрачја за  јавни мобилни комуникаци-
ски мрежи и/или услуги; 

- скратен број во негеографски нумерациски по-
драчја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или 
услуги; 

- скратен број на оператор на јавна телефонска мре-
жа -13(а); 

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

- серија на броеви за посебни услуги – 14; 
- код за избор на оператор – 10ab; 
- негеографски броеви од серијата 05 за телефонски 

услуги со посебна цена на чинење; 
- негеографски броеви од серијата 08 за телефонски 

услуги; 
- национални скратени броеви за услуги хармонизи-

рани на европско ниво; 
- 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; 
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б) при првото барање на нумерациски ресурси од 
Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи 
и услуги на Република Македонија треба да се достави 
пополнет формулар со податоци за операторот на јавна 
телефонска мрежа за употреба на ЦБП системот во сог-
ласност со „Правилникот за преносливост на броеви“ и 
URL за тестни веб-сервиси согласно документот „Тех-
нички опис на трансакциите и комуникацискиот интер-
фејс 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 до-
ставува 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 телефонски мрежи и да-

вателите на јавни телефонски услуги на кои им се до-
делени броеви и серии на броеви, доставуваат до Аген-
цијата годишен извештај за користењето на доделените 
броеви и серии на броеви.  

(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член се 
доставува најдоцна до 1-ви февруари во тековната го-
дина и содржи информации за секоја доделена серија 
на броеви со состојбата на 31 декември од претходната 
година, 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 
телефонски мрежи или даватели на јавни телефонски 
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 надоме-

стокот за користење на доделените броеви и серии на 
броеви; 

4) слободни броеви и серии на броеви. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 22 
Преодни одредби 

 
(1) Крајните корисници на кои Агенцијата им има 

доделено скратен број во географско нумерациско по-
драчје треба во рок не подолг од 6 (шест) месеци од де-
нот на влегување во сила на овој правилник да го от-
стапат правото на користење на доделениот скратен 
број на оператор на јавна телефонска мрежа и/или да-
вател на јавни телефонски услуги.  

(2) Крајните корисници на кои Агенцијата им има 
доделено негеографски броеви од серијата 05 и серија-
та 08 треба во рок не подолг од 6 (шест) месеци од де-
нот на влегување во сила на овој правилник да го от-
стапат правото на користење на доделените броеви на 
оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на 
јавни телефонски услуги.  

(3) Крајните корисници од ставовите (1) и (2) на 
овој член до Агенцијата доставуваат барање  за проме-
на на носител на правото за користење на доделен број 
и истото треба да содржи: 

а) изјава на постојниот носител дека го отстапува 
правото за користење на доделениот број на оператор 
на јавна телефонска мрежа или давател на јавни теле-
фонски услуги, и 

б) согласност на оператор на јавна телефонска мре-
жа или давател на јавни телефонски услуги дека го 
превзема правото за користење на доделениот број. 

(4) Операторот на јавна телефонска мрежа или да-
вателот на јавни телефонски услуги истиот скратен 
број во географски нумерациски подрачја, односно 
истиот број од серијата 05 или 08, го доделува на исти-
от свој краен корисник на кого што Агенцијата му го 
имала доделено на користење, при тоа обезбедувајќи 
континуитет во опслужувањето на бројот. 

(5) Операторот на јавна телефонска мрежа или да-
вателот на јавни телефонски услуги започнува со нап-
лата на надомест за користење на скратен број во гео-
графски нумерациски подрачја согласно член 5 став (5) 
на овој правилник, односно негеографски број од сери-
јата 05 или од серијата 08 согласно член 6 став (5) на 
овој правилник, од својот краен корисник од датумот 
утврден во решението за отстапување на број донесено 
од директорот на Агенцијата. 

(6) Доколку во роковите утврдени во ставовите (1) 
и (2) од овој член не се изврши отстапување на правото 
на користење на доделените броеви, на крајните корис-
ници од ставовите (1) и (2) на овој член, доделените 
броеви ќе им бидат одземени. 

 
Член 23 

Завршни одредби 
 
(1) Со денот на влегување во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот за содржината и 
формата на барањето за доделување на броеви и серии 
на броеви и податоците што се приложуваат кон бара-
њето („Службен  весник на Република Македонија“ бр. 
58/2005 и 72/2006). 

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

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

 
       Бр. 11-38/9                      Претседател на комисијата  
5 ноември 2009 година             на Агенцијата за електронски  
          Скопје                                     комуникации, 

                          Софче Јовановска, с.р. 
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2877. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 77 од Законот 

за електронските комуникации (“Службен весник на 
Република Македонија” број 13/2005, 14/2007, 55/2007 
и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за 
електронски комуникации, на состанокот одржан на 
ден  5.11.2009 година, донесе 

 
П Л А Н 

ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ 
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 
натамошниот текст: План за нумерација) се утврдува 
структурата, должината и намената на броевите за при-
стап до јавни телефонски мрежи и јавни телефонски 
услуги во Република Македонија. 

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

ни завршни точки на јавни електронски комуникаци-
ски мрежи; 

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

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

ни картички поврзани со електронски комуникациски 
услуги, 

д) кодови за ДМИУ мрежи, 
ѓ) кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи и 

мобилни услуги, и 
е) 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 нумера-
ција за јавни телекомуникациски услуги“ на МУТ-Т, и 

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

ваат на јавни услуги за испраќање на SMS/MMS пораки. 
 

Член 2 
(Цел) 

 
Со Планот за нумерација се има за цел да се обезбеди: 
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 нумера-

ција го имаат следново значење: 
а) серија на броеви претставува непрекината низа на 

последователни броеви од Планот за нумерација подреде-
ни по растечки редослед. Блок на броеви претставува 
група од броеви кои може, но не мора да се подредени; 

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

в)   МУТ-Т - Меѓународна Унија за Телекомуника-
ции – Сектор за стандардизација; 

г) МОС - Меѓународна Организација за Стандарди-
зација (ISO-International Standardisation Organisation); 

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

ѓ) ДМИУ – Дигитална Мрежа за Интегрирани Ус-
луги (ISDN – Integrated Services Digital Network); 

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

ж) Меѓународен префикс (International prefix) прет-
ставува цифра која ја бира повикувачкиот претплатник 
кога повикува претплатник во друга држава за да добие 
пристап во автоматска појдовна меѓународна пренос-
ничка опрема; 

з) Национален префикс (National prefix) претставу-
ва цифра која ја бира повикувачкиот претплатник кога 
повикува претплатник во својата држава, но вон него-
вото нумерациско подрачје; 

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

и) Претплатнички број (SN – Subscriber Number) 
претставува број кој треба да биде избран или повикан 
за да се добие претплатникот во иста локална мрежа 
или нумерациско подрачје; 

ј) Национален број (NSN – National (Significant) 
Number) претставува број што треба да биде избран по 
националниот префикс за да се добие претплатник во 
истата држава во или вон истата локална мрежа или 
нумерациско подрачје. Националниот број се состои од 
националниот дестинациски код (НДК) и од претплат-
ничкиот број; 

к) Зелен број (Green Number) претставува негео-
графски број за кој целокупниот надоместок за сообра-
ќајот остварен кон овој број се плаќа од страна на по-
виканата страна; 

л) Син број (Blue Number) претставува негеограф-
ски број за кој надоместокот за сообраќајот остварен 
кон овој број се плаќа делумно од страна на повикува-
чот и делумно од повиканата страна според однапред 
утврден сооднос; 

љ) Меѓународен број (International Number) прет-
ставува број кој се бира после меѓународниот префикс 
за да се добие претплатник во друга држава. Меѓуна-
родниот број се состои од код на држава на бараната 
земја после кој доаѓа националниот број на повиканиот 
претплатник; 

м) 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 
мрежа и/или нумерациско подрачје. 

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

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

НДК во ДМИУ е идентичен со Преноснички Код 
(ПК) во телефонската мрежа. 

н) Мрежен Индикатор (NI - Network Indicator) e 
двобитно поле во Сигнализацискиот Информациски 
Октет (SIO) oд сигналната информациoна единица кое 
обезбедува разлика помеѓу националните и меѓународ-
ните пораки; 
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њ) Номадска карактеристика на број претставува 
можност националниот број во географски нумераци-
ски подрачја да има локациска независност при која 
крајниот корисник може да се регистрира на било која 
мрежна завршна точка во мрежата на операторот што 
го опслужува крајниот корисник. 

 
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 за ДМИУ мрежи; 
ж) кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи и 

мобилни услуги, и 
з) кодови на сигнализациски точки. 
(2) Броевите од Планот за нумерација се користат 

од крајните корисници за започнување и воспоставува-
ње на повик кон мрежните завршни точки на јавни те-
лефонски мрежи или за пристап до јавни телефонски 
услуги 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 МУТ-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 МУТ и национал-
ниот број од Планот за нумерација на државата. Во Ре-
публика Македонија меѓународниот префикс е 00. 

 
Член 6 

(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 ци-
фри го прикажуваат претплатничкиот број. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) НДК е секвенца со променлива должина која 

што содржи информација за крајниот корисник за гео-
графското подрачје каде што се наоѓа повиканата 
мрежна завршна точка, видот на телефонските услуги 
што се обезбедуваат и наплатата за истите, како и ин-
формација 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 географски нумераци-
ски подрачја (географски броеви), при што НДК содр-
жи информација за географското подрачје каде што е 
лоцирана мрежната завршна точка (НДК за географски 
нумерациски подрачја); 

б) претплатнички броеви во негеографски нумера-
циски подрачја за јавни мобилни комуникациски мре-
жи и/или услуги, при што НДК покажува дека услугата 
се обезбедува на подвижни локации преку јавна мобил-
на комуникациска мрежа; 

в) негеографски броеви, различни од оние во негео-
графските нумерациски подрачја за јавните мобилни 
комуникациски мрежи и/или услуги, при што НДК со-
држи информација за видот на телефонската услуга 
што се обезбедува и наплатата за истата. 

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

(6) НДК може да има прва цифра со следната намена: 
1 резервиран за идни потреби во Планот за 

нумерација 
2 географски броеви со 7-цифрени претплатнички 

броеви 
3 географски броеви со 6-цифрени претплатнички 

броеви 
4 географски броеви со 6-цифрени претплатнички 

броеви 
5 негеографски 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 негеографски броеви за јавни мобилни комуника-
циски мрежи и/или услуги 

8 негеографски броеви за услуги (услуги на беспла-
тен повик (зелени броеви) – freephone services (green 
numbers), услуги 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 
19А за услуги од национално општествено значење 
(9) Блоковите серии на национални броеви со по-

четна 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 
претплатнички број или со бирање на национален пре-
фикс и национален број или со бирање на национален 
скратен број или со бирање на скратен број во географ-
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ски нумерациски подрачја или со бирање на скратен 
број во негеографски нумерациски подрачја за јавни 
мобилни комуникациски мрежи и/или услуги. 

(2) Надвор од границите на Република Македонија, 
повик кон броеви од Планот за нумерација на Републи-
ка Македонија се започнува со бирање на меѓународ-
ниот префикс на државата од каде што се започнува 
повикот, следен со код на држава за Република Маке-
донија и национален број. 

(3) Повик  кон претплатник на друга држава се започ-
нува со бирање на меѓународниот префикс 00, следен со 
кодот на државата 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, код на државата и на-
ционалниот број на повиканиот претплатник, за меѓу-
народен 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 географски нумерациски подрачја) 
 
(1) Националните дестинациски (преноснички) ко-

дови (НДК) со прва цифра 2, 3 и 4 наменети за гео-
графските нумерациски подрачја со 7-цифрени и 6-ци-
френи претплатнички броеви во Планот за нумерација 
се распоредени на следниот начин: 

2 Скопје 
30 резерва 
31 Куманово, Кратово, Крива Паланка 
32 Штип, Свети Николе, Пробиштип, Радовиш 
33 Кочани, Виница, Делчево, Берово, Пехчево 
34 Гевгелија, Струмица, Валандово, Дојран 
35-39 резерва 
 
40-41 резерва 
42 Гостивар 
43 Велес, Неготино, Кавадарци 
44 Тетово 
45 Кичево, Македонски Брод 
46 Охрид, Струга, Дебар 
47 Битола, Демир Хисар, Ресен 
48 Прилеп, Крушево 
49 резерва 
 

Член 9 
(Претплатнички броеви во географски 

нумерациски подрачја) 
 
(1) Должината на претплатничките броеви во гео-

графските нумерациски подрачја изнесува 7 цифри за 
НДК со должина 1 цифра и 6 цифри за НДК со должи-
на 2 цифри и се наменети за пристап до јавни еле-
ктронски комуникациски мрежи и/или услуги на фикс-
на локација во географското нумерациско подрачје 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 географски 
нумерациски подрачја можат да имаат номадска кара-
ктеристика. 

(3) Повик кон претплатнички број во географско 
нумерациско подрачје мора целосно да заврши на гео-
графското подрачје на кое што му припаѓа соодветниот 

НДК, освен во случаи кога повикот е пренасочен кон 
друга мрежна завршна точка, при што повикувачкиот 
претплатник што го започнува повикот не мора да бира 
дополнителна секвенца броеви и ја плаќа онаа тарифа 
што одговара на повик кон соодветен национален број 
во географско нумерациско подрачје. 

 
Член 10 

(Скратени броеви во географски  
нумерациски подрачја) 

 
(1) Скратените броеви во географски нумерациски 

подрачја можат да бидат  со должина 4 цифри за гео-
графски нумерациски подрачја со 6-цифрени претплат-
нички броеви и со должина 5 цифри за географски ну-
мерациски подрачја со 7-цифрени претплатнички брое-
ви. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Почетните две цифри на скратените броеви во 

географски нумерациски подрачја се 15.  
(3) Скратените броеви во географски нумерациски 

подрачја од претплатнички броеви во географски нуме-
рациски подрачја можат да се бираат директно без 
НДК, при што се добива претплатникот со скратен број 
во истото географско нумерациско подрачје или со 
НДК, при што се добива претплатникот со скратен број 
во соодветното географско нумерациско подрачје што 
одговара на НДК. 

(4) Скратените броеви во географски нумерациски 
подрачја од претплатнички броеви во негеографски ну-
мерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски 
мрежи и/или услуги можат да се бираат директно без 
НДК, при што се добива претплатникот со скратен број 
во географското нумерациско подрачје каде што мо-
ментално е лоциран повикувачкиот претплатник или со 
НДК, при што се добива претплатникот со скратен број 
во соодветното географско нумерациско подрачје што 
одговара на НДК. 

(5) Скратените броеви во географски нумерациски 
подрачја имаат идентичен третман како претплатнич-
ките броеви во географски нумерациски подрачја.  

 
Член 11 

(Скратени броеви во негеографски нумерациски подрачја 
за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги) 

 
(1) Скратените броеви во негеографски нумераци-

ски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи 
и/или услуги се со должина 4 цифри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Почетните две цифри на скратените броеви во 

негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни 
комуникациски мрежи и/или услуги се 15.  

(3) Скратените броеви во негеографски нумераци-
ски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи 
и/или услуги се бираат со НДК. 
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(4) Скратените броеви во негеографски нумераци-
ски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи 
и/или услуги имаат идентичен третман како претплат-
ничките броеви во негеографски нумерациски подрачја 
за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги.  

 
Член 12 

(Негеографски броеви од серијата 05) 
 

(1) Негеографските броеви од серијата 05 се наме-
нети за телефонски 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.). Содржината на услугите со посебна 
цена на чинење може да биде: забава, игри, натпревари 
и квизови, различни информации (општи, деловни, 
маркетинг, услужни, итн.), забава за возрасни, dial-up 
пристап на Интернет, итн. 

(2) Негеографските броеви од серијата 05 не можат 
да се користат за обезбедување на други јавни теле-
фонски услуги, вклучително и започнување на меѓуна-
родни повици. 

(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и дава-
телите на јавни телефонски услуги можат доделените 
негеографски 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 посебна 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 претплат-
ници од мрежи на други оператори, како и цената на 
услугата. 

(5) Структурата на негеографски број од серијата 05 
за телефонски услуги со посебна цена на чинење е: 

 
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: 

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

 
Член 13 

(Негеографски броеви од серијата 08) 
 
(1) Негеографските броеви од серијата 08 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 негеографски број од серијата 08 
за телефонски 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 негеографски 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 склучен договор.  

(6) Давателот на услуга во договорот со операторот 
на јавна телефонска мрежа што го опслужува негеограф-
скиот број од серијата 08 треба да се изјасни дали сака 
да им биде овозможен пристап до бројот и на претплат-
ници од телефонски мрежи на други оператори. 

(7) Давателите на јавни телефонски услуги можат до-
делените негеографски броеви од серијата 08 да ги кори-
стат за обезбедување на сопствени телефонски услуги. 

(8) Зелен број може да се користи за завршување на 
повик на мрежна завршна точка на давателот на услу-
ги, како и за започнување на национален или меѓунаро-
ден 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 индире-
ктен пристап преку интелигентни платформи, како што се 
услугите „Директно Дома (Direct Home)“ или услугите 
што се плаќаат со виртуелни или pre-paid картички. Прис-
тап до услугата се обезбедува после автентикација на по-
викувачката страна. Модалитетот на автентикација го ут-
врдува давателот на услуга (код за идентификација, PIN, 
итн.). Пристапот до интелигентната платформа е беспла-
тен за повикувачката страна. Наплатата за воспоставува-
ње на национален или меѓународен повик е од идентифи-
куваната повикувачка страна, во согласност со цените и 
модалитетот на наплата што ги воспоставил давателот на 
јавната телефонска услуга. 

(10) Син број може да се користи за пристап до услу-
ги за кои трошоците за повикот се делат помеѓу повику-
вачката 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 
географски нумерациски подрачја, односно цената за 
повик во иста мрежа (on-net) за повици од претплатнич-
ки броеви во негеографски нумерациски подрачја за 
мобилни комуникациски мрежи и/или услуги. 

 
Член 14 

(Претплатнички броеви во негеографски нумерациски 
подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи 

и/или услуги) 
 
(1) Претплатничките броеви во негеографски нуме-

рациски подрачја за јавни мобилни комуникациски 
мрежи и/или услуги со НДК 7х се со должина 6 цифри 
и се наменети за пристап до  јавни мобилни електрон-
ски комуникациски мрежи и/или услуги. Првата цифра 
на претплатничкиот број може да биде од 2 до 9. 

(2) Повик кон претплатнички број во негеографско 
нумерациско подрачје за јавни мобилни комуникаци-
ски мрежи и/или услуги мора целосно да заврши на 
мрежната завршна точка што ја идентификува претп-
латничкиот број во негеографското нумерациско по-
драчје за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или 
услуги, освен во случаи кога повикот е пренасочен кон 
друга мрежна завршна точка, при што повикувачкиот 
претплатник што го започнува повикот не мора да бира 
дополнителна секвенца броеви и ја плаќа онаа тарифа 
што одговара на повик кон соодветен национален број 
во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобил-
ни комуникациски мрежи и/или услуги. 
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Член 15 
(Национални скратени броеви за услуги  

хармонизирани 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. 
(3) Согласно Одлуката на Европската Комисија 

91/396/EEC од 29 Јули 1991 за воведување на единс-
твен 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 
национална 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 
Октомври 2007, националните скратени броеви во се-
ријата 116(хyz) можат да се користат за хармонизирани 
услуги 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 кори-
стат доколку: 

а) услугата обезбедува информација или помош или 
соопштение или било каква комбинација од претходното; 

б) услугата е отворена за сите граѓани без дополни-
телни барања или претходна регистрација; 

в) услугата е временски неограничена (24х7); 
г) услугата се нуди бесплатно за корисниците  и ни-

какви претходни плаќања се предуслов за користење на 
услугата, и 

д) за време на повикот забрането е: рекламирање, 
забава, 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 единс-
твено за завршување на повик на мрежна завршна точ-
ка 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 да-
вателите на универзална услуга за телефонска служба 
за информации од целосниот телефонски именик опре-
делени од страна на Агенцијата за електронски кому-
никации во постапка согласно Законот за електронски-
те комуникации, каде х го идентификува соодветниот 
давател на универзална услуга за телефонска служба за 
информации 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 претплат-
никот чии податоци повикувачката страна ги побарала. 

 
Член 16 

(Национални скратени броеви за услуги  
од национално општествено значење) 

 
(1) Броевите од серијата 19(х) се национални скра-

тени броеви за услуги од национално општествено зна-
чење и се наменети за обезбедување на услуги од 
мрежни завршни точки на територијата на Република 
Македонија, 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 услу-

ги, кои покрај бројот 112, ќе бидат на располагање 
следните 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 наци-
онално општествено значење се бираат без национален 
префикс и НДК (ПК) од телефонските мрежи на сите 
оператори. 

 
Член 17 

(Скратени броеви за сопствени потреби на  
оператори на јавни телефонски мрежи) 

 
(1) Серијата броеви 13а е наменета за скратени бро-

еви за сопствени потреби на операторите на јавните те-
лефонски мрежи. 

(2) Броевите се со должина од 3 цифри. 
(3) Операторите на јавни телефонски мрежи можат 

да ја користат оваа серија на броеви за специјални ин-
терно дефинирани услуги. 

(4) Крајни корисници немаат пристап до овие броеви. 
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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 корис-
ниците можат да бидат: пријавување на дефекти, служ-
ба за информации од телефонскиот именик на операто-
рот, говорна пошта, надополнување на кредит, провер-
ка на состојба на телефонска сметка и други слични 
услуги на операторите на јавните телефонски мрежи 
утврдени од Агенцијата. 

(2) Броевите од серијите 12, 17 и 18 можат да бидат 
со должина од 3 до 6 цифри. 

(3) За географски нумерациски подрачја броевите 
од сериите 12, 17 и 18 се бираат без национален пре-
фикс и НДК во рамките на мрежите на операторите на 
кои се доделени и помеѓу различни оператори. Броеви-
те од серијата 12 можат да бидат достапни само за ко-
рисниците на операторот на кој му се доделени и при-
тоа исти броеви можат да се доделуваат на повеќе опе-
ратори. Броевите од сериите 17 и 18 се достапни од си-
те мрежи со кои операторот на кој му се доделени има 
договор за интерконекција во кој е регулиран приста-
пот до поединечни броеви. 

(4) За негеографски нумерациски подрачја броевите 
од сериите 12, 17 и 18 се бираат со национален пре-
фикс и НДК меѓу различни оператори на јавни теле-
фонски 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 посебни услуги) 
 
(1) Серијата броеви за посебни услуги е со почетни 

две цифри 14 во рамките на нумерациските подрачја 
кои ги користи операторот на јавна телефонска 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 делење на приход 

(revenue-sharing services); 
г)  услуги со посебна цена на чинење (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 пристап 
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 кар-
тички поврзани со електронски комуникациски услуги) 

 
Кодовите за идентификација на издавачи на кредитни 

картички поврзани со електронски комуникациски услуги 
се во согласност со препораката Е.118 - „Меѓународни 
телекомуникациски картички за наплата“ на МУТ-Т. 

 
Член 21 

(Кодови за ДМИУ мрежи) 
 
 Кодовите за идентификација на ДМИУ мрежи за 

идентификација на мрежи каде давателот е одговорен 
за управување на затворени кориснички групи се во 
согласност со препораката Е.167 - „Кодови за иденти-
фикација на ДМИУ мрежи“ на МУТ-Т. 

Член 22 
(Кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи  

и мобилни услуги) 
 
Кодовите на мобилни мрежи за идентификација на 

мобилни терминали и мобилни корисници се во сог-
ласност со препораката Е.212 – „Меѓународен план за 
идентификација на мобилните терминали и мобилните 
корисници“  на МУТ-Т и во согласност со стандардот 
ЕТС 300 523 на МОС, под код на држава 294 за Репуб-
лика Македонија и со препораката Е.214 - „Structure of 
the land mobile global title for the signalling connection 
control part (SCCP)“  на МУТ-Т. 

 
Член 23 

(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 МУТ-
Т и Q.708 - „Процедури за доделување на кодови на 
меѓународни сигнализациски точки“ на МУТ-Т. 

(2) Кодовите на меѓународните сигнализациски точки 
се користат за идентификација на меѓународните сигна-
лизациски точки во меѓународните сигнализациски мре-
жи, кои што се определени со вредност на мрежниот ин-
дикатор NI=00 (INAT0). Кодовите на националните сиг-
нализациски точки ги означуваат сигнализациските точки 
во националната сигнализациска рамнина, која што е 
определена со вредност на мрежниот индикатор NI=10 
(NAT0) и се користи за поврзување на национално ниво. 
Кодовите на националните сигнализациски точки опреде-
лени со вредност на мрежниот индикатор NI=11 (NAT1) 
можат да се користат за интерни потреби на операторите 
во сопствените сигнализациски мрежи. 

(3) Кодовите на национални сигнализациски точки 
се со структура 3-6-5 бита, кои ги означуваат сигнали-
зациските точки во сигнализациската мрежа на опера-
торот на јавна комуникациска мрежа. 

(4) Кодовите на меѓународни сигнализациски точки 
се со структура 3-8-3 бита, од кои првите три бита 
означуваат географска зона во светот, второто поле од 
осум бита означува географско подрачје или мрежа во 
зоната, а третото поле од три бита означува сигнализа-
циска точка во географското подрачје или мрежата. 

(5) Кодовите на меѓународните сигнализациски 
точки се распределени како што следи: 

2-220-х 
5-220-х 
6-220-х 
 

Член 24 
(Завршни одредби) 

 
(1) Со денот на влегување во сила на овој План за ну-

мерација, престанува да важи Планот за нумерација на 
јавните комуникациски мрежи и услуги на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 58/2005, 31/2007, 145/2007, 52/2008 и 87/2008). 

(2) Планот за нумерација влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

По влегувањето во сила, Планот за нумерција ќе 
биде објавен и на веб-страната на Агенцијата. 

 
       Бр. 11-38/8                      Претседател на комисијата  
5 ноември 2009 година             на Агенцијата за електронски  
          Скопје                                     комуникации, 

                          Софче Јовановска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН 
ИМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2878. 
 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 
Во „Службен весник на РМ“ бр.142 од 25 ноември 

2009 година, е направена техничка грешка во Образец 
бр.1 на последната страница од Правилникот каде под 
логото на Агенцијата наместо: „Македонија“ треба да 
стои: „Република Македонија“. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агенцијата за управување со одземен имот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

2879. 
Врз основа на член 56, став 1, точка 14 од Законот 

за здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 04.11.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА 
ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени 
на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на 
товар на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 
83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009 и 
104/2009) во членот 1, делот од табелата „траки за 
брзо одредување на гликемија со референтните це-
ни“ се брише. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
       Бр. 02-21289/3                                 Управен одбор 
4 ноември 2009 година                            Претседател, 
             Скопје                                        Беким Сали, с.р. 
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