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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2239. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-
кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2007 ГОДИНА 

 
Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2007 година, 
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 3 септември 2008 година. 
 

         Бр. 07-3737/1                                                                          Претседател 
3 септември 2008 година                                    на Република Македонија,      
            Скопје                                                             Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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2240. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за еле-

ктронски комуникации („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 септември 2008 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИ-
СКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува Годишниот финансиски план на 

Агенцијата за електронски комуникации за 2008 годи-
на што го донесе Комисијата на состанокот одржан на 
21 март 2008 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07- 3761/1                         Претседател 
4 септември 2008 година   на Собранието на Република 

      Скопје                             Македонија, 
    Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2241. 

Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а 
во врска со членовите 154, 155 и 158 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
однија” бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 09-07-
2008 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИ-
ТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ, ТРИМЕСЕЧНИТЕ И ТЕ-
КОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕЗИМЕТО ОД ГОДИШ-
НИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕР-
СКИ СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ 
СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА  

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за формата и содржината на го-

дишните, полугодишните, тримесечните и тековните 
извештаи, резимето од годишните извештаи, материја-
ли за акционерски собранија  на акционерските друш-
твата со посебни обврски за известување кои се водат 
во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во 
понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, 
формата и содржината на доставување и објавувањето 
во јавноста на извештаите на акционерските друштва 
со посебни обврски за известување кои се водат во Ре-
гистарот на Комисијата за хартии од вредност (во по-
натамошниот текст: Регистар) за општите податоци за 

друштвото, финансиската состојба, промените во капи-
талот, правниот статус, деловните активности кои има-
ат значително влијание врз цената на хартиите од вред-
ност, неревидираните шестомесечни финансиски изве-
штаи и ревидираните годишни финансиски извештаи, 
тримесечните извештаи, тековните извештаи, материја-
ли за акционерски собранија, резиме на годишните из-
вештаи и др. 

 
Член 2 

Со Правилникот подетално се уредува следното:  
- видот и содржината на извештаите на акционерски-

те друштва кои се доставуваат до Комисијата за хартии 
од вредност  (во понатамошниот текст: Комисија); 

- видови и содржината на извештаите на акционер-
ските друштва кои се објавуваат и водат во Регистарот 
на Комисијата;  

- подготвување и форма на извештаите на акцио-
нерските друштва кои се водат во Регистарот на Коми-
сијата;  

- начин и рок на доставување на извештаите до Ко-
мисијата од страна на акционерските друштва кои се 
водат во Регистарот на Комисијата и 

- достапност за јавноста на извештаите на акцио-
нерските друштва кои се водат во Регистарот на Коми-
сијата. 

 
Видови на извештаи 

 
Член 3 

(1)Акционерските друштва со посебни обврски за 
известување  до Комисијата се должни  да доставуваат:  

1. Годишни извештаи кои содржат:  
 1.1 Општи податоци за акционерското друштво кое 

доставува извештај 
- назив на друштвото, 
- седиште и адреса,  
- телефон и факс, 
- адреса на електронската пошта,  
- адреса на интернет страницата. 
1.2 Правен статус на акционерското друштво 
- матичен број издаден од Државен завод за стати-

стика, 
- шифра на дејноста, 
- опис на дејностите (претежна дејност), 
- број на Решението од  Централниот Регистар, 
- датум на основање (ден, месец, година), 
- статусни промени на друштвото, 
- број на подружници, филијали, 
- број на вработени на последниот ден од периодот 

за кој се известува, 
- систем на управување на друштвото, 
- име и презиме на прокуристот. 
1.3 Податоци за капиталот и промени во капиталот 

на друштвото 
- вкупен износ на основната главнина, 
- број на издадени обични и приоритетни акции, 
- номинална вредност на акциите, 
- дали во периодот за кој се известува е извршена 

емисија на акции на акционерското друштво (вид на 
емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на 
издадените акции) 
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-  дали во периодот за кој се известува е извршена 
поделба на акциите на акционерското друштво и пода-
тоци во врска со тоа, 

- број на акционери на последниот ден од периодот 
за кој се известува, 

- број и процент на сопствени обични и приоритет-
ни акции во основната главнина на последниот ден на 
периодот за кој се известува (процентот  заокружен на 
две децимали), 

- податоци за стекнување на сопствени акции од 
страна на акционерското друштво, 

- податоци за какви било значајни промени што би-
ле содржани во проспектот доколку акционерското 
друштво издало проспект во последните 12 месеци, 

- Меѓународен идентификациски број на акциите 
издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и 

- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското 
друштво и назив на институцијата која ја води. 

1.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на 
акционерското друштво 

- Цена на обичните акции (највисока и најниска) 
ако со нив се тргувало на берзата или на друг органи-
зиран пазар за периодот за кој се известува; 

- Цена на приоритетните акции (највисока и најни-
ска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг орга-
низиран пазар за периодот за кој се известува;  

- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тр-
гува на берза или на организиран пазар, истата се утвр-
дува со множење на последната поединечна цена на ак-
циите постигната на берза последниот ден за периодот 
за кој се известува со бројот на вкупно издадените ак-
ции. Доколку друштвото котира односно со акциите се 
тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се 
утврдува според последната цена на акциите на берзата 
на која имало најголем вредносен обем на тргување;  

- промени на сметководствените политики; 
- ревидиран годишен финансиски извештај усвоен 

на акционерското собрание на друштвото (се наведува 
датумот на одржување на акционерското собрание) 
подготвен согласно меѓународните ревизорски стан-
дарди (го изготвува друштво за ревизија кое има реги-
стрирано дејност во согласност со Закон и е запишано 
во Регистарот на друштва за ревизија, кој се води од 
надлежен орган во Република Македонија); 

- анализа и образложение на деловните резултати и 
програма за развој на акционерското друштво; 

- податоци за членовите на управниот, надзорниот  
одбор, односно за членовите на одборот на директори, 
како и податоци за нивно процентуално учество во ос-
новната главнина на акционерското друштво; 

- податоци за физички и/или правни лица кои посе-
дуваат повеќе од 5% од акциите на друштвото  (име, 
презиме, број на пасош и земја од која е издаден пасо-
шот за странско лице; за правни лица: назив, седиште, 
адреса, матичен број), број и процент  на обични и при-
оритетни акции во сопственост (процентот заокружен 
на две децимали); 

- податоци на сите договори за наградување на  чле-
новите на управниот и надзорниот одбор или одборот 
на директори, односно лицата со посебни одговорно-
сти и овластувања; 

- податоци за трансакциите помеѓу акционерското 
друштво со поврзаните лица; 

- политика за распределба на дивиденда на акцио-
нерското друштво, дивиденда исплатена за една обич-
на акција за последните три години поединечно (во ап-
солутен износ и во процентуален износ во однос на но-
миналната вредност, заокружен на две децимали) и ди-
виденда исплатена за една приоритетна акција во пос-
ледните три години поединечно (во апсолутен износ и 
во процентуален износ во однос на номиналната вред-
ност, заокружен на две децимали); 

- податоци за деловни активности кои имаат значи-
телно влијание на пазарната цена на хартиите од вред-
ност како што се: назив на берзата или друг организи-
ран пазар на кој се тргува со хартиите од вредност на 
друштвото, информација за котација на хартиите од 
вредност на друштвото и назив на берзата на која коти-
раат, правни прашања (коментар на органите на упра-
вување/менаџментот за сите судски постапки во кои е 
вклучено акционерското друштво како тужител однос-
но тужена страна, чија вредност  изнесува најмалку 5% 
од вредноста на капитал на друштвото определена врз 
основа на последните ревидирани годишни финанси-
ски извештаи) и останати значајни прашања кои влија-
ат на цената на хартиите од вредност  (се наведуваат 
значајни настани кои не се опфатени со претходните 
алинеи, а би можеле да влијаат на цената на хартиите 
од вредност). 

2. Полугодишни извештаи кои содржат: 
2.1. Општи податоци за акционерското друштво кое 

доставува извештај 
- назив на друштвото, 
- седиште и адреса,  
- телефон и факс, 
- адреса на електронската пошта,  
- адреса на интернет страницата. 
2.2. Правен статус на акционерското друштво 
- матичен број издаден од Државен завод за стати-

стика, 
- шифра на дејноста, 
- опис на дејностите (претежна дејност), 
- број на Решението од  Централниот Регистар, 
- датум на основање (ден, месец, година), 
- статусни промени на друштвото, 
- број на подружници, филијали, 
- број на вработени на последниот ден од периодот 

за кој се известува, 
- систем на управување на друштвото и 
- име и презиме на прокуристот. 
2.3. Податоци за капиталот и промени во капиталот 

на друштвото 
- вкупен износ на основната главнина, 
- број на издадени обични и приоритетни акции, 
- номинална вредност на акциите, 
- дали во периодот за кој се известува е извршена 

емисија на акции на акционерското друштво (вид на 
емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на 
издадените акции) 

- податоци за стекнување на сопствени акции од 
страна на акционерското друштво, 



4 септември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 112 - Стр. 19 

- дали во периодот за кој се известува е извршена 
поделба на акциите на акционерското друштво и пода-
тоци во врска со тоа, 

- број на акционери на последниот ден од периодот 
за кој се известува, 

- број и процент на сопствени обични и приоритет-
ни акции во основната главнина на последниот ден на 
периодот за кој се известува (процентот  заокружен на 
две децимали), 

- Меѓународен идентификациски број на акциите 
издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и 

- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското 
друштво и назив на институцијата која ја води. 

2.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на 
акционерското друштво 

- Цена на обичните акции (највисока и најниска) 
ако со нив се тргувало на берзата или на друг органи-
зиран пазар за периодот за кој се известува, 

- Цена на приоритетните акции (највисока и најни-
ска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг орга-
низиран пазар за периодот за кој се известува,  

- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тр-
гува на берза или на организиран пазар, истата се утвр-
дува со множење на последната поединечна цена на ак-
циите постигната на берза последниот ден за периодот 
за кој се известува со бројот на вкупно издадените ак-
ции. Доколку друштвото котира односно со акциите се 
тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се 
утврдува според последната цена на акциите на берзата 
на која имало најголем вредносен обем на тргување;  

- подетално образложение за работењето на акцио-
нерското друштво со кое се ажурираат податоците об-
јавени во претходниот годишен извештај и 

- неревидирани финансиски извештаи (биланс на 
состојба, биланс на успех, извештај за паричниот тек и 
извештај за промена на капиталот) подготвени во сог-
ласност со меѓународните стандарди за финансиско из-
вестување дадени во Прилозите 1, 2, и 3 на овој Пра-
вилник.   

3. Тримесечни финансиски извештаи за првото и 
третото тримесечје од календарската година за која из-
вестува друштвото,  кои содржат:  

- неревидиран консолидиран и неконсолидиран ку-
мулативен Биланс на успех за првото (I до III месец)  и 
третото (I до IX месец) тримесечје од календарската го-
дина во согласност со меѓународните стандарди за фи-
нансиско известување дадени во Прилозите 1, 2, и 3 на 
овој Правилник.   

- консолидирани нумерички податоци во табеларна 
форма за вкупниот приход и остварена добивка или за-
губа пред и по оданочувањето за соодветното триме-
сечје и 

- подетално образложение за работењето на акцио-
нерското друштво, добивката односно загубата за соод-
ветното тримесечје, како и проценка за идното работење 
на акционерското друштво и неговите поврзани лица до 
крајот на деловната година, вклучувајќи ги и евентуал-
ните непредвидливи околности и ризици кои можат да 
влијаат на работењето на акционерското друштво; 

4. Тековни соопштенија подготвени од страна на 
извршните членови на одборот на директори или 
управниот одбор на друштвото: 

-  доколку акционерското друштво има загуба пого-
лема од 30% од активата на друштвото; 

-  доколку основната главнина се намалила под го-
лемината утврдена во статутот на друштвото; 

- доколку постојат големи зделки и зделки со заин-
терисирани страни (Прилог 4) и 

- доколку постојат други посебни извештаи за рабо-
тењето на друштвото или посебни аспекти на неговото 
работење. 

5. Ценовно чувствителни информации, а задолжи-
телно во случаите на: 

- стекнување или отуѓување на значаен дел од 
средствата на акционерското друштво; 

- промена на овластен ревизор на акционерското 
друштво; 

- оставки, разрешување односно промена  на члено-
вите од органите на управување во акционерското 
друштво; 

 - склучување или раскинување на договори или дру-
ги правни работи кои влијаат врз работата и исполнува-
ње на основната дејност на акционерското друштво; 

 - секој настан кој може да предизвика ненавремено 
или предвремено плаќање на финансиските обврски на 
акционерското друштво; 

 - отворање на постапка за стечај или ликвидација 
на акционерското друштво; 

- неисполнување на обврски врз основа на издадени 
обврзници од страна на акционерското друштво; 

- известување за сите судски постапки во кои е 
вклучено акционерското друштво како тужител однос-
но тужена страна, чија вредност изнесува најмалку 5% 
од вредноста на капитал на друштвото определена врз 
основа на последните ревидирани годишни финанси-
ски извештаи и 

- сите промени на правата што ги носат акциите од 
ист род издадени од акционерското друштво. 

 
6. Материјали за акционерски собранија: 
- акционерското друштво во најкус можен рок до-

ставува копии од сите материјали што им се доставени 
на акционерите при свикување на седниците на собра-
нијата на акционери на друштвото. 

- во случаите на консолидирани финансиски изве-
штаи: се доставуваат и податоци за називот, седиштето 
и адресата на сите субјекти од консолидацијата. 

 
Член 4 

Форма и начин на доставување  
на извештаите 

 
(1) Акционерското друштво со посебни обврски за 

известување ги доставува извештаите, тековните сооп-
штенија, како и материјалите за акционерските собра-
нија во електронска форма преку соодветен модул и 
програма на веб страницата на Комисијата.  

(2) Програмата преку која се доставуваат податоци-
те од став 1 на овој правилник однапред се доставува 
до секое акционерско друштво со посебни обврски за 
известување поединечно, од страна на Комисијата. 

(3) Начинот и постапката од став 1 на овој член  Ко-
мисијата може со посебен акт дополнително да ја опре-
дели. 
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(4) При доставување на извештаите под точките 1, 2 
и 3 од членот 3 на овој Правилник, акционерското 
друштво со посебни обврски за известување задолжи-
телно доставува и писмена изјава на одговорното лице 
на друштвото, со која што се потврдува точноста и ви-
стинитоста на податоците содржани во извештаите. 

(5) На барање на Комисијата, акционерското друш-
тво со посебни обврски за известување е должно вед-
наш по приемот на барањето од Комисијата да достави 
писмен примерок (копија) од извештаите и податоците 
определени со овој Правилник. 

 
Рок на доставување на извештаите 

 
Член 5 

(1) Тримесечните извештаи акционерското друштво 
ги доставува до Комисијата, со состојба на последниот 
ден од тримесечието, најдоцна 30 дена од последниот 
ден на тримесечието. 

(2) Полугодишниот извештај акционерското друш-
тво го доставува до Комисијата, со состојба на послед-
ниот ден од шестомесечието, најдоцна 45 дена од пос-
ледниот ден на шестомесечието. 

(3) Годишниот извештај акционерското друштвото 
го доставува до Комисијата во рок од четири месеци по 
завршување на секоја календарска година.  

(4) Тековните соопштенија подготвени од страна на 
извршните членови на одборот на директори или 
управниот одбор на друштвото се поднесуваат до Ко-
мисијата од моментот на настанувањето на околности-
те определени во Законот за хартии од вредност, а нај-
доцна во рок од 5 работни дена. 

(5) Ценовно чувствителните информации од момен-
тот на стекнувањето со овие информации акционерско-
то друштво ги доставува веднаш до Комисијата. Овие 
информации се објавуваат веднаш, но не подоцна од 
десет календарски денови во најмалку во еден дневен 
весник во Република Македонија од денот на стекнува-
њето со вакви информации на акционерското друштво. 

(6) Материјалите за акционерски собранија се до-
ставуваат до Комисијата во најкус можен рок, а најдоц-
на во рок од 7 работни  дена пред почетокот на акцио-
нерскито собрание. 

 
Објавување на податоците во Регистарот 

 
Член 6 

Во Регистарот на Комисијата, односно на нејзината 
Веб страница се објавуваат: Годишни извештаи, Полу-
годишни извештаи, тримесечни финансиски извештаи 
за првото и третото тримесечје од календарската годи-
на за која известува друштвото, Тековни соопштенија 
подготвени од страна на извршните членови на одбо-
рот на директори или управниот одбор на друштвото и 
Ценовно чувствителните информации.  

 
Резиме и  објава на резиме на  годишен извештај 

 
Член 7 

(1) Резимето на годишниот извештај на акционер-
ско друштво содржи: 

Дел од ревидираниот годишен финансиски изве-
штај за работењето на акционерското друштво (би-
ланс на успехот, биланс на состојба, состојбата со па-
ричните текови, состојба и промени на акционерскиот 
капитал и мислење на овластениот ревизорот во врска 
со финансиските резултати на друштвото) подготвени 
согласно меѓународните сметководствени стандарди 
и меѓународните стандарди за финансиско извес-
тување. 

(2) Акционерското друштво кое се води во Региста-
рот на Комисијата е должно да го објави резимето од 
став 1 на овој член во најмалку еден дневен весник во 
Република Македонија, во рок од 15 календарски дена 
од доставувањето на годишниот извештај до Комисија-
та и за тоа да ја извести Комисијата. 

(3) Во резимето од став 1 на овој член задолжител-
но се наведува дека годишниот извештај во целост е 
достапен во седиштето на друштвото и во просториите 
на Комисијата односно на нејзината веб страница. 

 
Член  8 

(1) На барање од правно или физичко лице, Коми-
сијата овозможува увид и дава препис на извештаите 
од член 3 на овој Правилник. 

(2) За издавање на препис на извештаите врз основа на 
барањето од став 1 на овој член се наплатува надомест 
согласно актот за висината на одделните надоместоци 
што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.  

 
Член  9 

(1) Податоците содржани во извештаите имаат ста-
тус на претпоставена точност и вистинитост. 

(2) За точноста и вистинитоста на податоците содр-
жани во извештаите одговараат одговорните лица во 
акционерското друштво. 

(3) Комисијата не одговара за точноста и висти-
нитоста на податоците содржани во извештаите до-
ставени од друштвата, ниту на податоците кои на-
стануваат со нивна понатамошна обработка (според-
би, анализи и сл.). 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 10 

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува почнувајќи од 01.01.2009 
година. 

(2) Со денот на примената на овој правилник пре-
станува да важи Правилникот на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 03-2680/1 од 01.12.2006 година 
објавен во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 6/2007. 

 
     Бр. 03-1737/2           Комисија за хартии од вредност 
9 јули 2008 година                       Претседател, 

   Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2242. 
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 60/2006), Комисијата за спроведување на 
избори на член на Судскиот совет на Република Маке-
донија од редот на судиите, на ден 10.07.2008 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗ-
БОР ЗА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ОД  

АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ БИТОЛА 
 
I 

Се спроведува дополнителен избор за 1 (еден) член 
на Судскиот совет на Република Македонија од редот 
на судиите од Апелационо подрачје Битола. 

 
II 

Изборот ќе се одржи на ден 30.09.2008 година. 
 

III 
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведу-

вање на избори на член на Судскиот совет на Републи-
ка Македонија од редот на судиите. 

 
IV 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
         Бр. 07-1573/1          Комисија за спроведување избор 
3 септември 2008 година    на член на Судскиот совет  

      Скопје                       на Република Македонија  
                                             од редот на судиите 
                                                   Претседател, 
                                                Васил Грчев, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2243. 
Врз основа на член 19, алинеа 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/2006, 36/2007 и 106/08) и член 4, став 3 од Пра-
вилникот за начин и постапка за утврдување и одобру-
вање на користење на повластенa тарифa за купопро-
дажба на електрична енергија произведена од фотовол-
таични системи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 112/2008) Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 04.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  УТВРДУВАЊЕ НА  ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 
ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА И ИСПОРАЧАНА ОД ФОТОВОЛ-

ТАИЧНИ СИСТЕМИ 
  

Член 1 
Повластената тарифа за продажба на електричната 

енергија произведена и испорачана од фотоволтаични 
системи се утврдува да изнесува: 

 
Група Инсталирана моќност Повластена тарифа 

(€cents/kWh) 
I. ≤ 50 kW 46,00 
II. > 50 kW 41,00 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 
   Бр. 02-1453/1                           

4 септември 2008 година              Претседател, 
              Скопје                            Славе Ивановски, с.р. 

______________ 
2244. 

Врз основа на член 19 алинеа 4 и член 141 став 1 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/08) Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 септември 2008 година, до-
несе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА 
ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ФОТОВОЛТАИЧНИ  

СИСТЕМИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на утврдува-

ње на повластена тарифа за електрична енергија произ-
ведена од фотоволтаични системи (во понатамошниот 
текст: повластена тарифа), како и постапката за одо-
брување на користењето на повластената тарифа. 

Фотоволтаичен систем во смисла на овој правилник 
е систем составен од фотоволтаични модули кои ди-
ректно ја претвораат сончевата светлина во електрична 
енергија. 

 Повластената тарифа од став 1 на овој член можат 
да ја користат производители на електрична енергија 
од фотоволтаични системи кои што се стекнале со 
својство на повластен производител. 

 
Член 2 

Овој правилник има за цел да обезбеди: 
- поттикнување на нови инвестиции за искористу-

вање на расположивата сончева енергија, како обнов-
лив извор на енергија; 

- услови за заштита и унапредување на животната 
средина; 

- услови за примена на начелата за објективност, 
недискриминираност и транспарентност во постапката 
за утврдување и одобрување на користењето на повла-
стената тарифа. 

 
Член 3 

Повластената тарифа претставува регулирана тари-
фа на електрична енергија, утврдена и објавена од Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија (во понатамошниот текст: Регулаторна коми-
сија за енергетика), по која испорачаните количини на 
електричната енергија од повластениот производител, 
ќе се откупуваат од страна на операторот на пазарот на 
електрична енергија. 

Повластените тарифи од ставот 1 на овој член се 
однесуваат на количините на електричната енергија ис-
порачана од фотоволтаични системи приклучени на ди-
стрибутивниот систем кои се стекнале со својство на 
повластен производител во согласност со закон.  
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Повластениот производител е должен за период од 
20 години да ја користи повластената тарифа одобрена 
од Регулаторната комисија за енергетика.  

Операторот на пазарот на електрична енергија е 
должен да ја откупи целокупната количина на еле-
ктрична енергија испорачана од повластениот произво-
дител, по повластената тарифа која со одлука на Регу-
латорната комисија за енергетика му е одобрена на 
повластениот производител за користење.  

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 
      

Член 4 
При утврдувањето на повластената тарифа за еле-

ктрична енергија произведена од фотоволтаични систе-
ми, треба да се има во предвид потребата за обезбеду-
вање на годишен приход кој ќе овозможи надоместува-
ње на инвестиционите и оперативните трошоци на пов-
ластениот производител и ќе му обезбеди соодветен 
принос на капитал.   

Повластената тарифа ја утврдува Регулаторната ко-
мисија за енергетика во зависност од инсталираната 
моќност на фотоволтаичниот систем според следната 
табела: 

 
Група Инсталирана моќност 

I. ≤ 50 kW 
II. > 50 kW 

 
Повластената тарифа ја утврдува Регулаторната ко-

мисија за енергетика со одлука која што се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

   
Член 5 

Повластената тарифа утврдена во одлуката од член 
4 став 3 на овој правилник се изразува во евро центи за 
испорачан киловат час електрична енергија (€cents/kWh).  

 
Член 6 

Регулаторната комисија за енергетика  е должна 
најмалку еднаш во период од три години да изврши 
оценка на состојбите настанати со примената на повла-
стената тарифа утврдена во одлуката од член 4 став 3 
на овој правилник и доколку се утврди дека постои по-
треба, да донесе одлука за промена на повластена тари-
фа. 

Повластениот производител на кој му е одобрено 
користење на повластена тарифа во периодот пред до-
несување на одлуката од став 1 на овој член, нема пра-
во да поднесе барање за користење на повластена тари-
фа утврдена со новата одлука. 

 
Член 7 

Купопродажбата на електричната енергија произве-
дена и испорачана од фотоволтаичен систем, ќе се вр-
ши по одобрената повластена тарифа утврдена соглас-
но членот 15, алинеја 4 од овој Правилник, по средниот 
курс на Народна Банка на Република Македонија на де-
нот на изготвувањето на фактурата. 

Пресметката на надоместокот за испорачаната ко-
личина електрична енергија од повластениот произво-
дител се врши во рок од пет дена по истекот на секој 
месец од календарската година, согласно измерените 
испорачани количини електрична енергија во претход-
ниот месец.  

Надоместокот од став 2 на овој член се пресметува 
како производ на измерените испорачани количини на 
активна електрична енергија и одобрената повластена 
тарифа.    

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 

КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 
 

Член 8 
Секој производител на електрична енергија, кој што 

се стекнал со својство на повластен производител врз 
основа на акт издаден од Агенцијата за енергетика на 
Република Македонија, може до Регулаторната коми-
сија за енергетика да поднесе Барање за одобрување на 
користење на повластената тарифа, утврдена и објаве-
на во согласност со овој правилник. 

Барањето од ставот 1 на овој член се однесува за 
одобрување на користење на повластена тарифа утвр-
дена со одлука на Регулаторната комисија за енергети-
ка која што важела на денот на издавање на одобрение-
то за градење на фотоволтаичниот систем.  

Барањето за одобрување на користење на повласте-
ната тарифа од ставот 1 на овој член може да се подне-
се најдоцна шест месеци по добивањето на одобрение 
за употреба на фотоволтаичниот систем.  

 
Член 9 

Кон Барањето од член 8 на овој правилник барате-
лот е должен да ги достави следните податоци и доку-
менти:  

- евидентниот број и датумот на издавањето на ли-
ценцата за вршење на дејноста производство на еле-
ктрична енергија; 

- копие од актот издаден од Агенцијата за енергети-
ка на Република Македонија за стекнување со својство 
на повластен производител; 

- копие од издаденото одобрение за градење. 
Приложените копии од документите од ставот 1 на 

овој член треба да бидат заверени од нотар. 
 

Член 10 
Постапката за одобрување на користење на повла-

стена тарифа отпочнува со денот на приемот на бара-
њето во архивата на Регулаторната комисија за енерге-
тика. 

Регулаторната комисија за енергетика е должна во 
рок од пет работни дена од денот на приемот на бара-
њето, да го разгледа барањето, да донесе заклучок за 
утврдување на комплетноста на барањето и заклучокот 
да го достави до барателот.  

Регулаторната комисија за енергетика може пред 
донесување на заклучокот од став 2 на овој член, да го 
повика барателот на заеднички состанок за дополни-
телни информации, податоци и појаснувања во врска 
со поднесеното барање.            

Доколку барателот во рок од седум дена во целост 
не постапи по заклучокот од став 2 на овој член, Регу-
латорната комисија за енергетика во рок од три дена ќе 
донесе решение за отфрлање на барањето како неце-
лосно. 

Ако барањето е комплетно, Регулаторната комисија 
за енергетика ќе донесе заклучок за комплетноста на 
барањето и за отпочнување на постапка за јавна рас-
права по барањето. 
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Член 11 
Со заклучокот од член 10 став 5 на овој правилник, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе  го задолжи Ба-
рателот, во рок од три работни дена да подготви текст на 
Известување за барањето кое на свој трошок треба да 
објави во најмалку два дневни весници, од кои најмалку 
во еден од весниците што се издаваат на македонски 
јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик. 

Известувањето за барањето, барателот едновремено 
го доставува и до Регулаторната комисија за енергети-
ка заради објавување на веб страната на Регулаторната 
комисија за енергетика. 

Известувањето за барањето треба да содржи пода-
тоци од барањето, причините поради кои е поднесено 
барањето, начинот и рокот во кој  заинтересираните 
физички и правни лица можат да достават мислење, ка-
ко и адресата на Регулаторната комисија за енергетика 
до која се доставуваат мислењата. 

Рокот за доставување на мислењата од заинтереси-
раните физички и правни лица не може да биде подолг 
од пет дена од денот на објавувањето во дневните вес-
ници. 

 
Член 12 

Регулаторната комисија за енергетика е должна во 
рок од 3 дена по истекот на рокот за доставување на 
мислењата од заинтересираните физички и правни ли-
ца, да му достави на барателот копии од сите добиени 
мислења во врска со објавеното барање и да свика под-
готвителна седница која треба да се одржи најдоцна до 
истекот на 20 дена од денот на доставување на заклу-
чокот од член 10 став 5 на овој правилник. 

За присуство и учество на подготвителната седница 
се покануваат овластени претставници на заинтереси-
рани претпријатија, институции и организации.  

 
Член 13 

Регулаторната комисија за енергетика е должна нај-
доцна во рок од пет дена од завршувањето на подго-
твителната седница да одржи редовна седница на која 
ќе донесе одлука по барањето за одобрување на кори-
стење на повластена тарифа.  

Одлуката од став 1 на овој член се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 14 

Одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година,  соодветно се приме-
нуваат на организирањето и одржувањето на подготви-
телната седница и редовната седница на Регулаторната 
комисија за енергетика. 

 
Член 15 

Одлуката за одобрување на користење на повласте-
на тарифа ги содржи следните податоци:  

- Податоци за повластениот производител; 
- Податоци за локација на фотоволтаичниот систем; 
- Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем, 

изразена во киловати (kW); 
- Одобрена повластена тарифа која ќе ја користи 

повластениот производител, изразена во евро центи за 
испорачан киловат час електрична енергија 
(€cents/kWh); 

- Применета технологија за производство на еле-
ктрична енергија; 

- Датум на отпочнување на користење на повласте-
ната тарифа; 

- Датум на престанок на користење на повластената 
тарифа. 

IV. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 
 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
   Бр. 01-1452/1                    

4 септември 2008 година                Претседател, 
              Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 
 

_____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

2245. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 45, а во врска 

со член 44 и член 48 од Законот за електронските кому-
никации (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата 
како орган на Агенцијата за електронски комуникации, 
на состанокот одржан на 01.09.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИ-
ИТЕ ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕ-
РЕНТНАТА ПОНУДА ЗА РАЗВРЗАН ПРИСТАП 
НА ЛОКАЛНА ЈАМКА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО  

ОБЈАВУВАЊЕ 
 

I . ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува нивото на детал-

ност на информациите содржани во референтната по-
нуда за разврзан пристап на локална јамка (во ната-
мошниот текст: референтна понуда) и начинот на нив-
ното објавување од страна на операторот со значителна 
пазарна моќ на пазарите за јавни фиксни говорни теле-
фонски мрежи и услуги (во натамошниот текст: Опера-
тор), содржината на референтната понуда, реализација-
та на разврзан пристап на локална јамка, како и начи-
нот и постапката за склучување на општиот договор за 
разврзан пристап на локална јамка, постапката за одо-
брување на референтната понуда од Агенцијата за еле-
ктронски комуникации (во натамошниот текст: Аген-
ција) и доставување на извештаи.  

 
Член 2 

Дефиниции и појаснувања 
 
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

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

(а) локална јамка (local loop) е физичко комуника-
циско коло од упредени метални парици со кое се по-
врзува крајна точка на мрежата која е во просториите 
на претплатникот и главниот разделник или соодветно 
средство на јавната фиксна телефонска мрежа;    

(б) локална под-јамка  (local sub-loop) е дел од ло-
калната јамка со која се поврзува крајна точка на мре-
жата која е во просториите на претплатникот со точка 
на концентрација или одредена посредна пристапна 
точка на јавната фиксна телефонска мрежа;    
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(в) точка за пристап е физички интерфејс поставен 
на ниво на разделник на пристапната мрежа на Опера-
торот, каде што може да се реализира разврзан пристап 
на локалната јамка; 

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

(д) посреднички разделник (IDF – Intermediate 
Distribution Frame) е разделник кој е лоциран на по-
средничката точка за пристап меѓу точката на присус-
тво на претплатникот и главниот разделник каде што 
може да се воспостави точка за пристап до локалната 
под-јамка; 

(ѓ) преносен разделник (HDF- Hand-over 
Distribution Frame) е разделник каде што опремата на 
операторот-корисник се поврзува на главниот или на 
посредничкиот разделник со користење на кабли за 
внатрешно или надворешно поврзување; 

(е) кабли за внатрешно поврзување се упредени ме-
тални парици кои го поврзуваат главниот или посред-
ничкот разделник со просторијата со кабли на Опера-
торот (Operator’s cable chamber) или со разделникот за 
примопредавање кога тој се наоѓа во простор на Опера-
торот (Прилог 1); 

(ж) кабли за надворешно поврзување се упредени 
метални парици кои ја поврзуваат просторијата со каб-
ли на Операторот, во функција на главниот или посред-
ничкиот разделник, со разделникот за примопредавање 
кога тој се наоѓа надвор од просторот на Операторот 
(погледнете Додаток 1); 

(з) објект на Операторот е објект во кој се наоѓаат 
главниот или разделникот за примопредавање на Опе-
раторот каде што се обезбедува разврзан пристап на 
локалната јамка; 

(ѕ) простор на Операторот е недвижност во сопстве-
ност на Операторот којашто ги вклучува: објектот на 
Операторот, другите објекти, како и неизградениот 
простор; 

(и) разврзан пристап на локална јамка (Unbundled 
Access to the Local Loop) е целосно разврзан пристап на 
локална јамка и поделен пристап на локална јамка, при 
што не се менува сопственоста на локалната јамка; 

(ј)  целосно разврзан пристап на локална јамка (Full 
Unbundled Access to the Local Loop) е пристап на опера-
тор-корисник на локална јамка или локална под-јамка 
на Операторот заради користење на целиот фреквенци-
ски спектар на упредената метални парици; 

(к) поделен пристап на локална јамка (Shared Access 
to the Local Loop) е пристап на оператор-корисник на ло-
кална јамка или локална под-јамка на Операторот со кој 
се овозможува користење на фреквенцискиот спектар на 
упредените метални парици над говорниот опсег кој 
Операторот продолжува да го користи за обезбедување 
на јавни говорни телефонски услуги;  

(л) колокација е обезбедување на физички простор 
и технички средства од страна на Операторот за поста-
вување и поврзување на опремата на операторот-ко-
рисник за пристап на локалната јамка; 

(љ) физичка колокација е колокација при која опре-
мата на оператор-корисник се сместува во просторија-
та на главниот разделник на Операторот, а кога за тоа 
нема простор, Операторот определува простор за по-
ставување на опремата на операторот-корисник во дру-
га просторија во истиот објект во кој се наоѓа и просто-
ријата на главниот разделник; 

(м) оддалечена колокација е колокација при која 
Операторот дава разврзан пристап на локална јамка 
надвор од објектот каде што се наоѓа главниот раздел-
ник, при што опремата на соодветен начин е поврзана 
со главниот разделник на Операторот; 

(н) виртуелна колокација е колокација при која 
Операторот дава разврзан пристап на локална јамка во 
просторијата на главниот разделник на Операторот при 
што операторот-корисник нема пристап до својата 
опрема; 

(њ) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методоло-
гија за пресметка на долгорочни трошоци; 

(м) оператор-корисник (Beneficiary) е оператор на 
јавна комуникациска мрежа и/или давател на јавни ко-
муникациски услуги кој бара разврзан пристап на ло-
кална јамка. 

 
II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА ЈАМКА 
 

Член 3 
Принципи 

 
Операторот при обезбедување на разврзан пристап 

на локална јамка ги применува принципите за: 
- недискриминација 
- транспарентност 
- цени базирани на трошоци 
- водење посебно сметководство 
 

Член 4 
Недискриминација 

 
(1) Операторот треба да применува исти услови за 

разврзан пристап на локална јамка под исти околности 
за сите оператори- корисници кои бараат или кои веќе 
користат разврзан пристап на локална јамка. 

(2) Операторот треба да ги направи достапни за 
операторите-корисници сите специфични елементи на 
мрежата, придружната инфраструктура и сите инфор-
мации и услуги потребни за обезбедување разврзан 
пристап на локална јамка, според исти услови и квали-
тет, како што ги нуди за своите сопствени претплатни-
ци или за потребите на своите деловни единици или 
партнери.  

 
Член 5 

Транспарентност 
 
(1) Операторот ja објавува референтнаta понуда на 

својата веб страна со цел да ја направи достапна за се-
која заинтересирана страна.   

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

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

(4) Претходно склучените општи договори за развр-
зан пристап на локална јамка ќе се усогласат со изме-
нетата референтна понуда во рок од 30 (триесет) дена 
од денот на одобрувањето од страна на Агенцијата. 
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III. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА 
 

Член 6 
Обезбедување на разврзан пристап на локална 

јамка 
 
Референтната понуда треба да ги содржи сите еле-

менти на мрежата и придружните средства потребни за 
обезбедување на разврзан пристап на локална јамка и 
со нив поврзаните услови и цени, а особено треба да 
содржи: 

а) општи услови за разврзан пристап на локална 
јамка; 

б) информации за разврзан пристап на локална јамка; 
в) технички можности за обезбедување разврзан 

пристап на локална јамка; 
г) информации и услови за колокација; 
д) цени; 
ѓ) постапка за барање и обезбедување на разврзан 

пристап на локална јамка; 
е) склучување на договори; 
ж) сите постапки за обесштетување. 
 

Член 7 
Видови на разврзан пристап на локална јамка 
 
(1) Операторот му ги обезбедува на операторот-ко-

рисник следните видови на разврзан пристап на локална 
јамка, согласно условите определени со овој правилник:  

а) целосно разврзан пристап на локална јамка 
б) поделен пристап на локална јамка 
(2) Операторот ја управува и одржува локалната 

јамка или под-јамка, а операторот-корисник ја управу-
ва и одржува активната и пасивната опрема за пренос 
што е поставена на краевите на локалната јамка или 
под-јамка. 

 
Член 8 

Целосно разврзан пристап на локална јамка 
 
Со целосно разврзан пристап на локална јамка, 

Операторот треба да му овозможи на операторот-ко-
рисник користење на целиот фреквенциски спектар на 
локалната јамка или под-јамка. Операторот-корисник 
самостојно одлучува за видот на електронските кому-
никациски услуги кои ќе ги обезбедува преку локална-
та јамка или под-јамка (Прилог 2, слика 1). 

 
Член 9 

Поделен пристап на локална јамка 
 
(1) Со поделен пристап на локална јамка, Операто-

рот треба да му овозможи на операторот-корисник: 
а) користење на оние фреквенции од локалната јам-

ка или под-јамка кои се користат за обезбедување ши-
рокопојасни комуникациски услуги (broadband), при 
што Операторот продолжува да ги користи фреквенци-
ите со кои се обезбедуваат услуги за јавна фиксна теле-
фонија. Операторот-корисник самостојно одлучува за 
видот на електронските комуникациски услуги кои ќе 
ги обезбедува преку локалната јамка или под-јамка 
(Прилог 2, слика 2); 

б) користење на оние фреквенции од локалната јам-
ка или под-јамка кои се користат за обезбедување ши-
рокопојасни комуникациски услуги (broadband), при 
што Операторот нема да ги користи фреквенциите со 
кои се обезбедуваат услуги за јавна фиксна телефонија, 

со што ќе се обезбеди претплатниците на операторот-
корисник да немаат обврска да склучуваат претплат-
нички договор со Операторот за услуги за јавна фиксна 
телефонија, т.н. “гол” DSL (“naked” DSL). 

(2) Со поделениот пристап на локална јамка од став 
(1) точка а) од овој член Операторот ги управува и одр-
жува разделниците (splitters) лоцирани на пристапната 
точка и на местото на присуство на претплатникот, до-
колку операторот-корисник не побара самиот истите да 
ги обезбеди и одржува.  

(3) Операторот-корисник ги пропишува техничките 
и комерцијалните услови под кои на претплатниците ќе 
им обезбедува широкопојасни комуникациски услуги 
(broadband) и истите ги објавува на својата веб страна. 
 

Член 10 
Обврски за разврзан пристап на локална јамка 
 
(1) Операторот обезбедува разврзан пристап на ло-

кална јамка на сите точки за пристап на својата мрежа 
согласно условите утврдени со овој правилник.  

(2) Сите ограничувања за обезбедувањето услуги за 
разврзан пристап на локалната јамка треба да бидат наве-
дени во референтната понуда, вклучително и приближни-
от датум кога тие ограничувања ќе бидат надминати. 

(3) Операторот ја отстранува сета пасивна и актив-
на опрема лоцирана на локалната јамка или под-јамка 
до која е потребен разврзан пристап доколку со тоа не 
се предизвикува нарушување во обезбедувањето на по-
стојните услуги. 

(4) Операторот треба да му понуди на операторот-
корисник пристап до неговите системи за поддршка, 
системи за информации, како и до неговите бази на по-
датоци за подготвување нарачки, достави, одржување, 
барања за поправки и фактурирање. За да дозволи при-
стап, Операторот треба да обезбеди технички специфи-
кации на интерфејсите на своите системи за информа-
ции во референтната понуда.  

 
Член 11 

Локални јамки или под-јамки што треба  
да се понудат 

 
За обезбедување на разврзан пристап на локална 

јамка или под-јамка, а со цел операторот-корисник да 
пристапи до крајната  точка на мрежата лоцирана на 
страната на претплатникот, Операторот ги понудува: 

а) активните физички кола кои се користат од Опе-
раторот за обезбедување електронски комуникациски 
услуги на претплатниците;  

б) веќе инсталираните физички кола кои не се кори-
стат; 

в) другите физички кола кои можат да им бидат да-
дени на располагање на операторите-корисници со по-
врзување на делови од веќе инсталирани кола, со гра-
дење нови делови на кола на постојната инфраструкту-
ра или со градење инфраструктурни капацитети како 
на пр.воздушни столбови, подземни или надземни це-
вки, итн.  

 
Член 12 

Информации 
 
(1) Операторот во референтната понуда треба да да-

де детални информации за параметрите за квалитет на 
услугите кои им ги обезбедува на операторите-корис-
ници.  
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(2) За секоја промена што Операторот има намера да 
ја направи на својата мрежа или на местата на кои се ре-
ализира разврзан пристап на локална јамка, а која може 
да влијае врз услугите кои ги обезбедува операторот-
корисник, треба да го извести операторот-корисник, 
најмалку 90 дена пред таа промена да биде направена.  

(3) Доколку некој главен или посреднички раздел-
ник се исклучува од употреба, операторите-корисници 
треба да бидат претходно известени, најмалку 12 месе-
ци пред тоа да се случи.  

(4) Ако се прави реновирање или надградба на мре-
жата на Операторот, Операторот треба да ги преземе 
сите неопходни мерки за да можат операторите-корис-
ници да продолжат со обезбедување на своите услуги 
преку разврзан пристап на локална јамка согласно 
утврдените параметри за квалитет. 

 
Член 13 

Реализација на разврзан пристап на локална јамка 
 
(1) Операторот започнува да дава разврзан пристап 

на конкретна локална јамка или под-јамка ако операто-
рот-корисник има писмено барање од претплатникот 
на кого треба да му обезбеди електронски комуникаци-
ски услуги. 

(2) Барањето од став (1) на овој член најмалку треба 
да содржи податоци за идентификација на корисникот 
и потпис, како и видот на услугата што сака да му биде 
обезбедена од операторот-корисник. 

(3) Доколку операторот-корисник му обезбедува 
електронски комуникацискси услуги на претплатникот 
преку поделен пристап на локална јамка, а претплатни-
кот доставил барање операторот-корисник да му обез-
беди услуги од целосно разврзан пристап на локална 
јамка или услугите од член 9 став (1) точка б) на овој 
правилник, кон барањето претплатникот треба да до-
стави и изјава дека е согласен да му се раскине претп-
латничкиот договор со Операторот. Операторот-корис-
ник може да бара од Операторот со кого претплатникот 
има склучено претплатнички договор да му даде ин-
формација дали претплатникот редовно ги исполнувал 
обврските од претплатничкиот договор и истото може 
да претставува основ операторот-корисник да го одбие 
барањето на претплатникот.  

(4) За реализација на целосно разврзан пристап на 
локална јамка не е предуслов да постои претплатнички 
договор помеѓу претплатникот и Операторот. 

(5) За реализација на поделен пристап на локална 
јамка согласно член 9 став (1) точка а) на овој правил-
ник, потребно е да постои претплатнички договор по-
меѓу претплатникот и Операторот. По реализација на 
поделениот пристап на локалната јамка, претплатнич-
киот договор помеѓу претплатникот и Операторот за 
обезбедување говорна телефонска услуга останува во 
сила. 

(6) При реализација на целосно разврзан пристап на 
локална јамка претплатникот може да добие нов број 
од операторот-корисник или да го задржи претплат-
ничкиот број од Операторот (пренесување на број). 

 
Член 14 

Информации во референтната понуда 
 
(1) Операторот во референтната понуда треба да ги 

наведе следните информации:  
а) список на главни и посреднички разделници во 

неговата пристапна мрежа; 

б) податоци за главните и посреднички разделници 
во секое географско нумерациско подрачје; 

в) доделени серии на претплатнички броеви импле-
ментирани во комутацискиот центар на секој главен и 
посреднички разделник; 

г) адреси на сите главни и посреднички разделници; 
д) број на локални јамки и под-јамки кои се користат 

во моментот или кои можат да бидат користени, за секој 
главен и, соодветно, посреднички разделник, како и за 
преостанатиот период на нивно функционирање; 

ѓ) просечната должина на локалните јамки или под-
јамки за секој главен разделник; 

е) преостанатиот период на функционирање за се-
кој главен и посреднички разделник; 

ж) видот и техничките карактеристики на локални-
те јамки или под-јамки: должина, дијаметар, присуство 
на каква било пасивна или активна опрема, должина на 
продолжување (extension length), како и параметрите за 
квалитет добиени од извршени тестирања; 

з) недостатоците кои му се познати на Операторот 
за секој главен или посреднички разделник, како и за 
секоја локална јамка или под-јамка; 

ѕ) други постојни статистички информации за при-
стапната мрежа на Операторот.  

(2) Информациите од став (1) на овој член Операто-
рот ги ажурира на секои три месеци. Ажурирањето ќе 
се смета за измена на референтната понуда по сопстве-
на иницијатива.  

 
Член 15 

Технички можности 
 
(1) Операторот во референтна понуда треба да ги 

наведе следните  технички можности за обезбедување 
разврзан пристап на локална јамка: 

а) во просторот на Операторот, при што операто-
рот-корисник ќе има колокација во просторот на Опе-
раторот; 

б) колокација на далечина, при што опремата на 
операторот-корисник ќе биде лоцирана надвор од про-
сторот на Операторот. 

(2) Операторот-корисник може да избере кој било 
од двата начини за обезбедување разврзан пристап на 
локална јамка наведени во став (1) на овој член. 

 
Член 16 

Кабли за поврзување 
 
(1) На барање на операторот-корисник за реализа-

ција на разврзан пристап на локална јамка, Операторот 
треба да ги постави, тестира и да ги одржува каблите за 
внатрешно поврзување, преносниот разделник, како и 
надворешните кабли за поврзување во случај на одда-
лечена колокација.  

(2) Ако операторот-корисник сака самиот да ги 
обезбеди каблите за надворешно поврзување во случај 
на оддалечена колокација, Операторот му обезбедува 
на операторот-корисник физички пристап до кабелски-
те цевки и каблите за да може операторот-корисник да 
ја поврзе својата опрема.  

 
Член 17 

Преносен линк 
 
(1) На барање на операторот-корисник за реализа-

ција на разврзан пристап на локална јамка, Операторот 
треба да постави, тестира и одржува преносен линк ме-
ѓу опремата на операторот-корисник и најблиската точ-
ка за пристап до мрежата на операторот-корисник 
(backhaul service). 
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(2) Ако операторот-корисник сака самиот да го 
обезбеди преносниот линк наведен во став (1) на овој 
член со оптички кабел или со метални упредени пари-
ци, Операторот обезбедува соодветно физичко поврзу-
вање преку неговите кабелски цевки меѓу опремата на 
операторот-корисник и најблиската шахта (manhole 
chimney) надвор од просторот на Операторот, или на 
барање на операторот-корисник го поставува и  го одр-
жува таквото поврзување за да може операторот-корис-
ник да ја поврзе својата опрема.  

(3) Ако операторот-корисник сака самиот да го 
обезбеди преносниот линк наведен во став (1) на овој 
член со радио-линк, Операторот треба да обезбеди со-
одветно физичко поврзување (оптички кабел, метални 
упредени парици) меѓу колокациската опрема на опе-
раторот-корисник и опремата за радио-пренос во исти-
от простор на Операторот, или, на барање на операто-
рот-корисник го поставува и  го одржува таквото повр-
зување за да може операторот-корисник да ја поврзе 
својата опрема. 

 (4) Операторот треба да му дозволи на операторот-
корисник да изгради свои капацитети за директна ин-
терконекција со друг оператор-корисник кому му е до-
делен простор за колокација во истиот простор на Опе-
раторот, вклучувајќи и ситуација кога операторот-ко-
рисник сака да го купи преносниот линк наведен во 
став (1) на овој член од друг оператор-корисник.  

 
Член 18 
Дефекти 

 
(1) Ако на некое од средствата што ги обезбедува 

Операторот настане дефект, Операторот ги презема сите 
неопходни активности за идентификација и отстранување 
на дефектот и ги елиминира или ограничи потенцијалните 
загуби, во рок кој не може да биде подолг од 1 час од 
известувањето за настанатиот дефект дадено од страна на 
операторот-корисник или од моментот кога Операторот 
на било кој друг начин ќе дознае за дефектот. 

(2) Најдолгиот рок за отстранување на дефектите е 
48 часа за локална јамка и 72 часа за под-јамка за 95% 
од дефектите, а за 5% од дефектите на локалната јамка 
или под-јамка е 48 часа од известувањето за дефектот 
од страна на операторот-корисник или од моментот ко-
га Операторот ќе го открие дефектот на било кој друг 
начин. Ако  резултатите од тестирањата спроведени од 
операторот-корисник соодветствуваат со резултатите 
на Операторот, најдолгиот рок за отстранување на де-
фектот е 24 часа за 95% од случаите и 48 часа за 5% од 
дефектите.  

(3) Доколку дефектот се случи во просторот на 
Операторот, најдолгиот рок за отстранување на дефе-
ктот е 3 часа од известувањето за дефектот од страна 
на операторот-корисник или од моментот кога Опера-
торот ќе го открие дефектот на било кој друг начин. 

(4) Надоместокот за отстранување на дефектот це-
лосно ќе биде на товар на Операторот, освен ако се до-
каже дека операторот-корисник е одговорен за настана-
тиот дефект. 

(5) Доколку Операторот не успее да го запази рокот 
наведен во став (1) и став (2) на овој член, а операто-
рот-корисник го отстрани дефектот на своја сметка 
според условите одредени од Операторот, соодветната 
сума на истиот ќе му биде надоместена од Операторот.  

(6) Казните за пречекорување на рокот за поправа-
ње на дефектите ќе бидат определени од страните во 
општиот договор за разврзан пристап на локална јамка 

и истите најмалку треба да ја покријат штетата што му 
е нанесена на операторот-корисник предизвикани од 
дефектот или изгубената добивка од услугите преку 
разврзаниот пристап на локална јамка за тој период.  

 
Член 19 

Простор за колокација 
 
Операторот треба да му понуди на операторот-ко-

рисник можност за поставување и поврзување на опре-
мата потребна за обезбедување разврзан пристап на ло-
кална јамка во просторот за колокација. 

 
Член 20 

Видови колокација 
 
(1) Физичка колокација се реализира во просторот 

на Операторот на еден од следните начини: 
а) без градење на посебна структура за раздвојува-

ње и заштита на опремата на операторот-корисник; 
б) со градење на посебна просторија, ограда или 

друга слична структура за раздвојување и заштита на 
опремата на операторот-корисник, од страна на опера-
торот-корисник или на сметка на операторот-корисник. 

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

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

 
Член 21 

Рок за колокација 
 
Операторот треба да го подготви просторот за колока-

ција во рок од 15 дена од денот на добивањето на барање-
то од операторот-корисник за конкретната колокација. 

  
Член 22 

Одговорност за подготвување на просторот  
за колокација 

 
(1) На операторот-корисник  му е дозволено да ја 

преземе одговорноста за подготвување на просторот за 
колокација ако користи претприемачи одобрени од 
Операторот.  

(2) Ако неколку оператори-корисници сакаат да ја 
преземат оваа одговорност, еден од нив се назначува за 
да го подготви просторот за колокација, а трошоците 
се делат меѓу сите оператори-корисници.  

 
Член 23 

Пристап до просторот за колокација 
 
(1) Операторот треба да му понуди на операторот-

корисник можност самостојно да пристапува до про-
сторот за колокација.  

(2) Ако пристапувањето од став (1) на овој член мо-
же да претставува значителен ризик за интегритетот на 
опремата на Операторот и безбедноста на неговата 
мрежа, страните претходно склучуваат договор за са-
мостојно пристапување на операторот-корисник во 
просторот за колокација според цени базирани на тро-
шоци, кој го вклучува и пристапувањето во итни слу-
чаи за отстранување на дефект.  
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Член 24 
Предуслови за колокација 

 
Операторот треба да му ги обезбеди на операторот-

корисник сите предуслови за колокација, како што се 
електрично напојување, климатизација, греење и сред-
ства за пренесување на опремата.  

 
Член 25 

Колокација за интерконекција и разврзан пристап 
 
(1) Договорите за колокација, склучени или во по-

стапка на склучување, за обезбедување разврзан при-
стап на локална јамка нема да влијаат врз договорите 
за колокација, склучени или во постапка на склучува-
ње, за обезбедување интерконекција со мрежата на 
Операторот. 

(2) За добивање разврзан пристап на локална јамка, 
операторот-корисник може да го користи просторот за 
колокација за интерконекција во просторот на Опера-
торот, во зависност од случајот.  

(3) За интерконекција со мрежата на Операторот, 
операторот-корисник може да го користи просторот за 
колокација за обезбедување разврзан пристап на локал-
на јамка, во зависност од случајот. 

 
Член 26 
Цени 

 
(1) Операторот во референтна објавува поединечни 

цени за сите елементи со кои се обезбедува услугата за 
рaзврзан пристап на локална јамка, со цел да се овоз-
можи  операторот-корисник да не плаќа за елементи на 
мрежата или придружни средства, кои што не му се 
нужно потребни за вршење на неговите услуги. 

(2) Цените за разврзан пристап на локална јамка 
што ги нуди Операторот треба да бидат базирани на 
трошоци. 

(3) На барање на операторот-корисник, операторот 
треба да му овозможи еднократните надоместоци за реа-
лизација на разврзан пристап на локална јамка да бидат 
платени на 36 еднакви месечни рати, доколку општиот 
договор е склучен за период за и над три години. 

(4) При утврдувањето на усогласеноста  на обврската 
од став 2 од овој член, Агенцијата ќе ја користи LRIC ме-
тодологијата, со можност долгорочната предвидлива 
вредност на мрежните елементи неопходни за разврзан 
пристап на локална јамка да се пресметува користејќи ги 
како основа тековните трошоци на Операторот. 

 
Член 27 

Барање и одговор на барање 
 
(1) Барањето за склучување општ договор за развр-

зан пристап на локална јамка што го поднесува опера-
торот-корисник до Операторот, меѓу другото, треба да 
содржи: 

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

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

зан пристап на локална јамка; 
г) вид на разврзан пристап на локална јамка: целос-

но разврзан или поделен  пристап на локална јамка; 
д) адреси на главните разделници од референтната 

понуда за кои операторот-корисник поднесува барање 
за пристап на локална јамка; 

ѓ) податоци за главните разделници од референтна-
та понуда со соодветниот капацитет за кои се бара ко-
локација и вид на колокација; 

e) предвиден (планиран) рок  за времетраење на оп-
штиот договор. 

(2) Операторот на операторот-корисник му доставу-
ва одговор во рок од 30 (триесет) дена од денот на при-
емот на барањето за склучување општ договор за раз-
врзан пристап на локална јамка. 

(3) Барањето за склучување општ договор за развр-
зан пристап на локална јамка може да биде одбиено по-
ради основани причини. Одговорот со образложение за 
одбивањето во писмена форма се доставува до опера-
торот-корисник. 

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

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

 
Член 28 

Склучување на општ договор 
 
(1) Операторите склучуваат општ договор за развр-

зан пристап на локална јамка во рок од 45 (четириесет 
и пет) дена од денот на поднесување на барањето за 
склучување општ договор за разврзан пристап на ло-
кална јамка. 

(2) Доколку општиот договор не е склучен во рокот 
утврден во став (1) на овој член, на барање доставено 
од еден од операторите, Агенцијата постапува согласно 
Законот за електронските комуникации. 

(3) Општиот договор за разврзан пристап на локал-
на јамка треба да е во согласност со референтната по-
нуда одобрена од Агенцијата и Законот за електрон-
ските комуникации и треба да содржи најмалку одред-
би за: 

a) правата и обврските на Операторот и операторот-
корисник во однос на претплатникот; 

б) услугите и видот на колокацијата кои Операто-
рот ќе му ги обезбедува на операторот-корисник за раз-
врзан пристап на локална јамка; 

в) цени; 
г) времетраење на општиот договор кое не може да 

биде пократко од 3 години;  
д) начинот и постапката за раскинување и измена 

на општиот договор за разврзан пристап на локална 
јамка; 

ѓ) сите постапки за обесштетување. 
(4) Општиот договор за разврзан пристап на локал-

на јамка меѓу Оператор и оператор-корисник се доста-
вува до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на него-
вото потпишување во печатена и електронска форма. 

(5) Агенцијата ги објави оние делови од општиот 
договор на својата веб страна кои не се од доверлив ка-
рактер согласно одредбите на Законот за електронски-
те комуникации, прописите донесени врз основа на не-
го и друг закон. 
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Член 29 
Склучување на посебни договори 

 
(1) Врз основа на општиот договор, операторот-ко-

рисник со Операторот склучува посебен договор за ко-
локација на конкретен главен или посреднички раздел-
ник и посебен договор за услуга на разврзан пристап на 
конкретна локална јамка или под-јамка. 

(2) Во посебниот договор за колокација на конкре-
тен главен или посреднички разделник, меѓу другото, 
се утврдува рокот за имплементација на колокација кој 
не може да биде подолг од 60 работни дена. 

(3) Во посебниот договор за услуга на разврзан при-
стап на конкретна локална јамка или под-јамка, меѓу 
другото, се утврдува рокот за имплементација на кон-
кретниот разврзан пристап на локалната јамка или под-
јамка, кој не може да биде подолг од 7 работни дена. 

(4) Посебните договори треба да содржат и одредби 
за договорна казна во случај кога Операторот не се 
придржува кон роковите утврдени во ставот (2) и ста-
вот (3) на овој член. 

 
Член 30 

Решавање на спорови 
 
Во случај на спор по одредбите на општиот договор 

за разврзан пристап на локална јамка или посебните 
договори од член 29 на овој правилник, Агенцијата по 
барање на една од страните ќе одлучи согласно одред-
бите од членовите 122 до 133 на Законот за електрон-
ските комуникации. 

 
Член 31 

Водење на посебно сметководство 
 
Операторот води посебно сметководство за актив-

ностите поврзани за обезбедување на разврзан пристап 
на локална јамка во согласност со член 47 од Законот 
за електронските комуникации. 

 
IV. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА  

РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА 
 

Член 32 
Доставување и одобрување 

 
(1) Операторот доставува до Агенцијата предлог на 

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

мот на предложената референтна понуда ја разгледува 
и одобрува референтната понуда или го известува 
Операторот дека истата не е во согласност со одред-
бите на Законот за електронските комуникации и овој 
правилник. 

(3) Доколку предложената референтна понуда не е 
во согласност со одредбите на Законот за електрон-
ските комуникации и овој правилник, Агенцијата со 
известување во писмена форма може да побара Опе-
раторот да изврши измени на предложената референ-
тна понуда и во рок од 30  дена од денот на приемот 
на известувањето да достави изменет предлог на ре-
ферентна понуда. 

V. ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ 
 

Член 33 
Извештај 

 
(1) Податоците од Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник, а кои се однесуваат на квалитетот на це-
лосно разврзан пристап на локална јамка и заеднички 
пристап на локална јамка, Операторот ги доставува до 
Агенцијата и ги објавува на својата веб-страна најдоцна 
до 31 март во тековната година за претходната година. 

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

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинито-
ста на доставените податоци и за таа цел може да бара 
Операторот да и достави извештаи од направени мере-
ња и друга документација. 

 
VI. ОБВРСКА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 

 
Член  34 

Следење на комуникациите 
 
Операторот-корисник на свој трошок обезбедува 

соодветна опрема и интерфејс за законско следење на 
комуникациите во согласност со член 115 од Законот 
за електронските комуникации. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 35 

Преодни одредби 
 
“Македонски Телеком” АД за електронски комуни-

кации-Скопје, како оператор со значителна пазарна 
моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи 
и услуги согласно член 146 став (1) од Законот за еле-
ктронските комуникации, треба во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник да и 
достави на Агенцијата референтна понуда за разврзан 
пристап на локална јамка усогласена со одредбите на 
овој правилник. 

 
Член 36 

Престанување на важење 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за нивото на детал-
ност на информациите што ќе бидат објавени во рефе-
рентната понуда за разврзан пристап на локална јамка 
и начинот на нивното објавување (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 106/2005). 

 
Член 37 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

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

 
     Бр. 11-193    Агенција за електронски комуникации 

1 септември 2008 година         Претседател, 
      Скопје                      Софче Јовановска, с.р. 
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2246. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 51 став 5, а во 

врска со член 44 и член 45 од Законот за електронските 
комуникации (“Службен весник на РМ“ бр.13/2005, 
14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на 
Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот 
одржан на ден 01.09.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ 

МРЕЖНИ СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за пристап и користење на специ-

фични мрежни средства ("Службен весник на Републи-
ка Македонија”  бр. 64/2005), член 1 се менува и гласи: 

"Со овој правилник се пропишуваат условите за 
обезбедување на физички пристап и користење на спе-
цифични мрежни елементи и придружни средства од 
страна на оператор со значителна пазарна моќ на реле-
вантен пазар  во услови кога Агенцијата ќе оцени дека 
одбивањето да се даде пристап или поставување на не-
разумни услови што имаат сличен ефект од страна на 
операторот со значителна пазарна моќ, би можеле да го 
попречат создавањето на доволно конкурентен пазар 
на малопродажно ниво или кога тоа не е во интерес на 
крајните корисници.  

Пристапот до специфични мрежни елементи и при-
дружни средства опфаќа поврзување на опремата на 
операторот кој бара пристап до физичката инфрастру-
ктура на операторот со значителна пазарна моќ, вклу-
чително и до објекти, кабелски канализации и антенски 
столбови." 

 
Член 2 

Во член 2 точка (д) зборот "инсталација" се замену-
ва со зборот "канализација". 

Во точка (ѓ) точката на крајот на реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите "вклучител-
но и средства за интелигентни мрежи или роаминг кај 
мобилните мрежи." 

 
Член 3 

 
Во член 3 ставот (1)  се брише.  
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (1), (2) и (3). 
 

Член 4 
Во член 4 став (1)  зборовите "друг оператор на јав-

на комуникациска мрежа" се заменуваат со зборовите 
"операторот со значителна пазарна моќ" а зборовите на 
крајот од реченицата “другиот оператор“ се заменуваат 
со зборовите "операторот со значителна пазарна моќ" 

Во став (2)  зборовите "придружни елементи" се за-
менуваат со зборовите "придружни средства". 

Во став (3) зборовите "технички и финансиски" се 
заменуваат со зборот "основани". 

По став (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои 
гласат: 

“(4) Операторот кој сака да обезбеди пристап до 
специфични мрежни елементи и/или придружни средс-
тва може во рок од 10 дена од приемот на известување-
то за одбивање на барањето да побара од Агенцијата да 
ја утврди неговата основаност. 

(5) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прием 
на барањето од став (1) на овој член ја утврдува осно-
ваноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди 
дека операторот со значителна пазарна моќ неосновано 
го одбил барањето, Агенцијата со решение ќе го задол-

жи операторот со значителна пазарна моќ во рок од 30 
дена да склучи договор за обезбедување пристап до 
специфични мрежни елементи и/или придружни средс-
тва.“ 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 5 
Во член 6 став (2) се менува и гласи: 
“(2) Операторот со значителна пазарна моќ склуче-

ните договори за обезбедување пристап до специфични 
мрежни елементи и/или придружни средства ги доста-
вува до Агенцијата во рок од 5 дена од денот на нивно-
то склучување. Агенцијата ќе ги објави оние делови од 
договорите на својата веб страна кои не се од доверлив 
карактер согласно одредбите од Законот за електрон-
ските комуникации, прописите донесени врз основа на 
него и друг закон.“ 

 
Член 6 

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

По влегувањето во сила правилникот ќе биде обја-
вен на веб страната на Агенцијата. 

 
         Бр. 11-194   Агенција за електронски комуникации 
1 септември 2008 година             Претседател, 
             Скопје                         Софче Јовановска, с.р. 

__________ 
2247. 

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 
51 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 01.09.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНИРАНИ И/ИЛИ 
ПРЕНОСНИ СЕГМЕНТИ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат обврските, на-

чинот и постапката за обезбедување на терминирани 
и/или преносни сегменти на изнајмени линии од страна 
на оператор со значителна пазарна моќ на релевантни-
те пазари за продажба на производи и услуги на голе-
мо, број 13 и број 14  (во натамошниот текст: Опера-
тор), со што ќе се овозможи нивно користење од страна 
на други оператори и/или даватели на јавни електрон-
ски комуникациски услуги. 

 
Член 2 

Референтен модел на дел од изнајмена линија 
 
Референтен модел на дел од изнајмена линија 

(Leased Lines Part Circuits-LLPC) претставува наменет 
линк помеѓу просториите на корисникот на операторот 
кој што бара обезбедување на изнајмена линија (во на-
тамошниот текст: Барател) и точката за интерконекција 
(или во близина до) помеѓу Барателот и Операторот кој 
ја обезбедува услугата и треба да се смета како посебен 
вид на големопродажба на изнајмена линија која може 
да се користи од Барателот за да нуди малопродажни 
услуги на корисници, на други оператори или да ја ко-
ристи за свои сопствени потреби меѓу другото и за: из-
најмени линии, поврзување до стандардна телефонска 
мрежа, услуги за пренос на податоци или простап до 
широкопојасен интернет. Референтниот модел на дел 
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од изнајмена линија e вклучен во пазарот за големо-
продажба на терминирани сегменти на изнајмени ли-
нии, а таму каде што е потребно да се обезбеди поголе-
ма должина на изнајмената линија е вклучен и на паза-
рот за големопродажба на преносни сегменти на изнај-
мени линии. Истиот се користи за формирање на цени-
те на терминирани и/или преносни сегменти на изнај-
мени линии.  

 
Член 3 

Принципи 
 
Операторот при обезбедување на терминирани 

и/или преносни сегменти на изнајмени линии ги при-
менува следните принципи за: 

- пристап до терминирани и преносни сегменти на 
изнајмени линии,  

- недискриминација, 
- транспарентност, 
- контрола на цени и обврска за сметководство на 

трошоци, 
- водење на посебно сметководство. 
 

Член 4 
Пристап 

 
Операторот треба да ги исполни сите разумни бара-

ња за пристап до терминирани и/или преносни сегмен-
ти на изнајмени линии, при што Агенцијата може да му 
воведе дополнителни обврски определени во член 51 
од Законот за електронските комуникации. 

 
Член 5 

Недискриминација 
 
Операторот при обезбедувањето на терминирани 

и/или преносни сегменти на изнајмени линии, треба да 
применува слични услови во слични околности за суб-
јекти што обезбедуваат слични услуги и треба изнајме-
ните линии за други субјекти да ги обезбедува под ед-
накви услови и со еднаков квалитет како за своите 
сопствени услуги или услугите на своите деловни еди-
ници или партнери. 

 
Член 6 

Транспарентност 
 
(1) Операторот до Агенцијата за електронски комуни-

кации (во натамошниот текст: Агенција) доставува Пону-
да за обезбедување на терминирани и/или преносни сег-
менти на изнајмени линии во рок од 30 (триесет) дена од 
денот на неговото определување за оператор со значител-
на пазарна моќ на релевантните пазари за продажба на 
производи и услуги на големо, број 13 и број 14.  

(2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на приемот на Понудата од став (1) на овој член, ја 
разгледува и одобрува Понудата или го известува Опе-
раторот дека истата не е во согласност со одредбите од 
Законот за електронските комуникации и овој правил-
ник. 

(3) Доколку Понудата од став (1) на овој член не е 
во согласност со одредбите од Законот за електронски-
те комуникации и овој правилник, Агенцијата со изве-
стувањето во писмена форма може да побара од Опера-
торот да изврши измени на Понудата, со отстранување 
на неусогласеностите, а Операторот во рок од 30 (трие-
сет) дена од денот на приемот  на известувањето, да до-
стави изменета Понуда. 

(4) Понудата од став (1) на овој член особено треба 
да содржи и: 

а) технички карактеристики, вклучувајќи ги и фи-
зичките и електричните карактеристики, деталните 
технички спецификации и спецификациите за перфо-
мансите што важат за крајната точка на мрежата, како 
и информации за квалитетот на услугата; 

б) цени, во кои е вклучен надоместок за почетно 
приклучување (како на пр. определена опрема, воспо-
ставување на линии, тестирање, ангажирање на човеч-
ки ресурси) и месечен надоместок (тековни трошоци за 
одржување и користење на опрема и обезбедени ресур-
си), како и можните попусти за обезбедување на терми-
нирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии; 

в) услови за обезбедување во кои мора да се содр-
жани најмалку следните елементи: 

1) информации во врска со процедурата за обезбе-
дување на терминирани и/или преносни сегменти на 
изнајмени линии; 

2) рок за обезбедување на пристап до терминирани 
и/или преносни сегменти на изнајмени линии кој се зас-
метува од денот на склучување на договорот за обезбе-
дување на терминирани и/или преносни сегменти на из-
најмени линии и кој мора да биде пократок од роковите 
утврдени во Прилог 1 на овој Правилник, освен во слу-
чај кога Операторот ќе докаже дека не постојат технич-
ки услови за да се обезбеди изведба на пристапот во 
предвидениот рок, што ќе биде одобрено со решение на 
Агенцијата кое се објавува на нејзината веб страна; 

3) времетраење на договорот за обезбедување на 
терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени 
линии, како и условите и начините за предвремено рас-
кинување или продолжување на истиот; 

4) време за отстранување на пречки, кое што се 
пресметува врз основа на просечно време што му е по-
требно на Операторот за да ја отстрани пречката и за 
повторно да ја воспостави изнајмената линија, почну-
вајќи од времето кога е примено известувањето за 
пречка, при што се земаат предвид 80% од сите отстра-
нети пречки на изнајмени линии од ист тип во сразмер-
но долг временски период. Кога за ист вид на изнајме-
на линија се нудат различни класи на квалитет на по-
правка, се објавуваат различни времиња за отстранува-
ње на пречки; и 

г) сите постапки за обештетување. 
 

Член 7 
Контрола на цени и обврска за сметководство 

на трошоци 
 

(1) Цените за терминирани и/или преносни сегмен-
ти на изнајмени линии што ги обезбедува Операторот 
треба да се формираат врз база на цените за референт-
ниот модел на дел од изнајмена линија (LLPC) дадени 
во Прилог 2 на овој правилник. Истите треба да се би-
дат одраз само на трошоците за основните мрежни еле-
менти и услугите кои се побарани  вклучувајќи и разу-
мен поврат на инвестицијата. 

(2) Агенцијата при одобрувањето на понудата од 
член 5 на овој Правилник, а во врска со цените за тер-
минирани и/или преносни сегменти на изнајмени ли-
нии, во зависност од топологијата на мрежата како и од 
состојбата на пазарот, може да го определи терминира-
ниот сегмент. 

(3) Еднократниот надоместок за обезбедување при-
стап до терминирани и/или преносни сегменти на из-
најмени линии треба да биде вклучен во месечниот на-
доместок за изнајмување (месечна рента) доколку до-
говорот за обезбедување на терминирани и/или пренос-
ни сегменти на изнајмени линии се склучува за период 
за и над 2 години. 
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(4) Доколку Операторот врз основа на пресметко-
вен систем на трошоци, претходно одобрен од страна 
на Агенцијата докаже дека примената на цените дадени 
во Прилог 2 на овој правилник би резултирала во ниво 
на цени под нивото на цените за ефикасно обезбедува-
ње на услуги, вклучувајќи и разумна стапка на поврат 
на инвестираните средства, тогаш Агенцијата може да 
определи цени повисоки од цените дадени во Прилог 2 
на овој правилник.  

 
Член 8 

Водење на посебно сметководство 
 
Операторот треба да води посебно сметководство 

за активностите поврзани со обезбедувањето на терми-
нирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии 
во  согласност со одредбите од член 47 на Законот за 
електронските комуникации. 

 
Член 9 

Склучување на договор 
 
(1) Кога до Операторот ќе биде доставено барање за 

обезбедување на терминирани и/или преносни сегмен-
ти на изнајмени линии, Операторот во рок од 15 дена 
од денот на приемот на барањето склучува договор со 
Барателот, освен во случаите предвидени во став (2) на 
овој член. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, доколу 
Операторот смета дека не се исполнети техничките ус-
лови за обезбедување на терминирани и/или преносни 
сегменти на изнајмени линии, во рок од 10 дена од 
приемот на барањето писмено го известува Барателот 
за причините за одбивање на барањето. 

(3) Барателот има право во рок од 10 дена од прие-
мот на известувањето за одбивање на барањето да по-
бара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност. 

(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на барањето од став (3) на овој член ја утврдува ос-
нованоста на одбивањето на барањето. Доколку утврди 
дека Операторот неосновано го одбил барањето, Аген-
цијата со решение ќе го задолжи Операторот во рок од 
30 дена да склучи договор за обезбедување на терми-
нирани и/или преносни сегменти на изнајменни линии 
и да ја реализира бараната услуга. 

(5) Склучените договори од ставовите од (1) до (4) 
на овој член треба да ги содржат сите елементи од об-
јавената понуда од член 6 од овој Правилник. 

(6) Склучените договори од ставовите од (1) до (4) 
на овој член, Операторот ги доставува до Агенцијата 
во рок од 5 дена од денот на нивното склучување. 
Агенцијата ќе ги објави оние делови од договорите на 
својата веб страна кои не се од доверлив карактер сог-
ласно одредбите од Законот за електронските комуни-
кации, прописите донесени врз основа на него и друг 
закон. 

 
Член 10 

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

утврди дека договорот за обезбедување на терминира-
ни и/или преносни сегменти на изнајменни линии не е 
во согласност со условите утврдени во објавената по-
нуда од член 6 на овој Правилник, ќе донесе решение 
со кое ќе го задолжи Операторот во рок од 10 дена од 
денот на приемот на решението да ги отстрани утврде-
ните неправилности.  

(2) Во случај на спор по одредбите на договорот за 
обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти 
на изнајменни линии, Агенцијата по барање на една од 
страните ќе одлучи согласно одредбите од членовите 
122 до 133 на Законот за електронските комуникации. 

(3) Договорот за обезбедување на терминирани 
и/или преносни сегменти на изнајменни линии задол-
жително треба да содржи одредби за договорна казна 
во случај кога Операторот не се придржува кон пред-
видениот рок за пристап од член 6 став (4) точка в) 
алинеја 2) на овој правилник.  Договорната казна не 
може да изнесува помалку од месечниот надоместок за 
видот на поединечната изнајмена линија за секој ден 
задоцнување со изведбата на приклучување. 

 
Член 11 
Извештај 

 
(1) Операторот треба податоците за квалитет на из-

најмените линии утврдени во  Прилог 3, кој што е со-
ставен дел на овој Правилник, да ги достави до Аген-
цијата и да ги објави на својата веб-страна најдоцна до 
31 март за претходната година. 

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

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинито-
ста на доставените податоци и за таа цел може да бара 
Операторот да и достави извештаи од направени мере-
ња и друга документација. 

(4) Доколку Агенцијата оцени, а условите на паза-
рот тоа го бараат, Агенцијата може да му наметне на 
Операторот поинакви мерки на квалитет на изнајмени 
линии од оние утврдени со овој правилник, а во соглас-
ност со препораките на Европската Комисија и најдо-
брата Европска практика. 

(5) Агенцијата на својата веб-страна секоја година 
ги објавува податоците за квалитетот на изнајмените 
линии. 

 
Член 12 

Преодни одредби 
 
"Македонски Телеком" АД за електронски комуни-

кации-Скопје, како оператор со значителна пазарна 
моќ на пазарите за изнајмени линии согласно член 146 
став (1) од Законот за електронските комуникации, тре-
ба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник да и достави на Агенцијата Понуда 
за обезбедување на терминирани и/или преносни сег-
менти на изнајмени линии согласно со одредбите на 
овој правилник. 

 
Член 13 

Влегување во сила 
  
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде 
објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
          Број 11-195     Агенција за електронски комуникации 
1 септември 2008  година                Претседател, 

        Скопје                        Софче Јовановска, с.р. 
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2248. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 50 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 
98/2008) Комисијата како орган на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации на состанокот одржан на ден 
01.09.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН ПАКЕТ 
НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат обврските, на-

чинот и постапката за обезбедување на минимален па-
кет на изнајмени линии од страна на оператор со зна-
чителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продаж-
ба на производи и услуги на мало - број 7 (во натамош-
ниот текст: Оператор). 

 
Член 2 

Дефинирање на минималниот пакет на изнајмени 
линии 

 
Минималниот пакет на изнајмени линии со усогла-

сени карактеристики и придружни стандарди е дефи-
ниран во Одлуката на Европската Комисија 
2003/548/ЕК од 24 јули 2003 година објавена во “Служ-
бен весник на Европската Унија” (OJ.L. 186/43). 

 
Член 3 

Принципи 
 
Операторот при обезбедување на минималниот 

пакет на изнајмени линии од член 2 на овој правилник 
ги применува принципите за: 

- недискриминација 
- транспарентност 
- контрола на цени.  
 

Член 4 
Недискриминација 

 
Операторот при обезбедувањето на минималниот 

пакет на изнајмени линии од член 2 на овој правилник, 
треба да применува еднакви услови во еднакви околно-
сти за субјекти што обезбедуваат еднакви услуги и 
треба изнајмените линии за други субјекти да ги обез-
бедува под еднакви услови и со еднаков квалитет како 
за своите сопствени услуги или услугите на своите 
деловни единици или партнери. 

 
Член 5 

Транспарентност 
 
(1) Операторот до Агенцијата за електронски кому-

никации (во натамошниот текст: Агенција) доставува 
Понуда за обезбедување на минималниот пакет на изнај-
мени линии од член 2 на овој правилник во рок од 30 
(триесет) дена од денот на неговото определување за 
оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот па-
зар за продажба на производи и услуги на мало - број 7.  

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

(3) Доколку Понудата не е во согласност со одредби-
те од Законот за електронските комуникации и овој 
правилник, Агенцијата со известувањето во писмена 
форма може да побара од Операторот да изврши измени 
на Понудата, со отстранување на неусогласеностите, а 
Операторот во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
приемот  на известувањето, да достави изменета Понуда. 

(4) Понудата, одобрена од Агенцијата, Операторот 
ја објавува на својата веб страна во рок од 5 (пет) дена 
од денот на одобрувањето и ја применува првиот ден 
од наредниот месец. 

(5) Понудата од став (1) на овој член особено треба 
да содржи и: 

а) Технички карактеристики вклучувајќи ги и фи-
зичките и електричните карактеристики, деталните 
технички спецификации и спецификациите за перфо-
мансите што важат за крајната точка на мрежата, како 
и информации за квалитетот на услугата; 

б) Цени за поединечни видови на изнајмени линии 
од минималниот пакет, вклучувајќи надоместок за по-
четно приклучување, месечен надоместок и други ви-
дови надоместоци, вклучувајќи ги и можните попусти, 
поединечно за секоја од услугите опфатени во мини-
малниот пакет на изнајмени линии; 

в) Услови за обезбедување во кои мора да се содр-
жани најмалку следните елементи: 

1) информации во врска со процедурата за обезбе-
дување на минимален пакет на изнајмени линии; 

2) рок за изведба на приклучувањето за поединечни 
видови на изнајмени линии од минималниот пакет, кој 
се засметува од денот на склучување на договорот за 
обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии 
и неможе да биде подолг од роковите утврдени во 
Прилог 1 на овој Правилник, освен во случај кога Опе-
раторот ќе докаже дека не постојат технички услови за 
да се обезбеди изведба на приклучувањето во предви-
дениот рок, што ќе биде одобрено со решение на 
Агенцијата кое се објавува на нејзината веб страна; 

3) времетраење на договорот за обезбедување на 
минимален пакет на изнајмени линии, како и условите 
и начините за предвремено раскинување или продол-
жување на истиот; 

4) време за отстранување на пречки, кое што се 
пресметува врз основа на просечно време што му е по-
требно на Операторот за да ја отстрани пречката и за 
повторно да ја воспостави изнајмената линија, почну-
вајќи од времето кога е примено известувањето за 
пречка, при што се земаат предвид 80% од сите отстра-
нети пречки на изнајмени линии од ист тип во сразмер-
но долг временски период. Кога за ист вид на изнајме-
на линија се нудат различни класи на квалитет на по-
правка, се објавуваат различни времиња за отстранува-
ње на пречки; и 

5) сите постапки за обесштетување. 
 

Член 6 
Контрола на цени 

 
Регулацијата на цените за поединечни видови на 

изнајмени линии од минималниот пакет на изнајмени 
линии, што го обезбедува оператор со значителна па-
зарна моќ, ќе го врши Агенцијата во согласност со 
одредбите од член 49 на Законот за електронските ко-
муникации. 
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Член 7 
Склучување на договор 

 
(1) Кога до Операторот ќе биде доставено барање за 

обезбедување на минималниот пакет на изнајмени ли-
нии од член 2 на овој правилник, Операторот во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на барањето 
склучува договор со Барателот, освен во случаите 
предвидени во став 2 на овој член. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, доколу 
Операторот смета дека не се исполнети техничките ус-
лови за обезбедување на минимален пакет на изнајме-
ни линии, во рок од 10 (десет) дена од приемот на бара-
њето писмено го известува Барателот за причините за 
одбивање на барањето. 

(3) Барателот има право во рок од 10 (десет) дена од 
приемот на известувањето за одбивање на барањето да 
побара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност. 

(4) Агенцијата, во рок од 15 (петнаесет) дена од де-
нот на приемот на барањето од став 3 на овој член ја 
утврдува основаноста на одбивањето на барањето. До-
колку утврди дека Операторот неосновано го одбил ба-
рањето, Агенцијата со решение ќе го задолжи Операто-
рот во рок од 30 (триесет) дена да склучи договор за 
обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии 
и да ја реализира бараната услуга. 

(5) Договорот за обезбедување на минимален пакет 
на изнајмени линии мора да ги содржат сите елементи 
од објавената понуда од член 5 на овој правилник. 

(6) Договорот за обезбедување на минимален пакет 
на изнајмени линии задолжително треба да содржи и 
одредби за договорна казна во случај кога Операторот 
не се придржува кон предвидениот рок за изведба на 
приклучувањето од член 5, став (2), точка 2.3 алинеја 
б) на овој правилник. Договорната казна не може да из-
несува помалку од месечниот надоместок за видот на 
поединечната изнајмена линија за секој ден задоцнува-
ње со изведбата на приклучување. 

(7) Склучените договори за обезбедување на мини-
мален пакет на изнајмени линии, Операторот ги доста-
вува до Агенцијата во рок од 5 дена од денот на нивно-
то склучување. Агенцијата ќе ги објави оние делови од 
договорите на својата веб страна кои не се од доверлив 
карактер согласно одредбите од Законот за електрон-
ските комуникации, прописите донесени врз основа на 
него и друг закон.   

 
Член 8 

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

утврди дека договорот за обезбедување на минимален 
пакет на изнајмени линии не е во согласност со услови-
те утврдени во објавената понуда од член 5 на овој 
Правилник, ќе донесе решение со кое ќе го задолжи 
Операторот во рок од 10 (десет) дена од денот на прие-
мот на решението да ги отстрани утврдените неправил-
ности.  

(2) Во случај на спор по одредбите на договорот за 
обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии, 
Агенцијата по барање на една од страните ќе одлучи 
согласно одредбите од членовите 122 до 133 на Зако-
нот за електронските комуникации. 

Член 9 
Извештај 

 
(1) Податоците за квалитет на изнајмените линии 

утврдени во  прилог 2, кој што е составен дел на овој 
правилник, Операторот ги доставува до Агенцијата и 
ги објавува на својата веб-страна најдоцна до 31 март 
во тековната година за претходната година. 

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

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинито-
ста на доставените податоци и за таа цел може да бара 
операторот да и достави извештаи од направени мере-
ња и друга документација. 

(4) Доколку Агенцијата оцени, а условите на паза-
рот тоа го бараат Агенцијата може да му наметне на 
операторот поинакви мерки на квалитет на изнајмени 
линии од оние утврдени со овој правилник а во соглас-
ност со препораките на Европската Комисија и најдо-
брата Европска практика. 

(5) Агенцијата на својата веб-страна секоја година 
ги објавува податоците за квалитетот на изнајмените 
линии. 

 
Член 10 

Преодни одредби 
 
"Македонски Телеком" АД за електронски кому-

никации-Скопје, како оператор со значителна пазар-
на моќ на пазарите за изнајмени линии согласно 
член 146 став (1) од Законот за електронските кому-
никации, треба во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник да и достави на 
Агенцијата Понуда за обезбедување на минималниот 
пакет на изнајмени линии согласно со одредбите на 
овој правилник. 

 
Член 11 

Престанување на важење 
 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и постап-
ката за обезбедување на минимален пакет на изнајмени 
линии („Службен весник на Република Македонија“,  
бр.106/2005). 

 
Член 12 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

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

 
    Бр. 11-196     Агенција за електронски комуникации 

1 септември 2008 година  Претседател, 
      Скопје            Софче Јовановска, с.р. 



4 септември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 112 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 112 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 септември 2008 
 



4 септември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 112 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 112 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 септември 2008 
 

2249. 
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 

47 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 01.09.2008 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА  ПОСЕБНО СМЕ-
ТКОВОДСТВО ЗА АКТИВНОСТИТЕ ПОВРЗАНИ 

СО ИНТЕРКОНЕКЦИЈА И/ИЛИ ПРИСТАП 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на посебно сметководство за активностите поврзани 
со интерконекција и/или пристап од страна на оператор 
со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за 
јавни фиксни говорни телефонски мрежи и услуги или 
на релевантните пазари на јавни мобилни телефонски 
мрежи и услуги (во натамошниот текст: Оператор). 

  
Член 2 

Појаснувања и дефиниции 
 
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

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

а) Деловни активности на основна мрежа (во ната-
мошниот текст основна мрежа) се обезбедување на го-
лемопродажни услуги за интерконекција и/или пристап 
со цел да се овозможи претплатниците од едниот опе-
ратор да комуницираат со претплатниците на истиот 
или други оператори или да пристапат до услугите по-
нудени од друг оператор.  

Овие услуги вклучуваат приклучок и пренос на по-
вици, изнајмени линии и пренос на податоци. Допол-
нително активностите на основната мрежа може да по-
нудат други услуги на операторите.  

Сметките за активностите на основната мрежа ги 
вклучуваат трошоците, приходите и вложениот капи-
тал во врска со обезбедувањето на овие услуги. 

б) Деловни активности на пристапна мрежа (во на-
тамошниот текст активности на пристапна мрежа) се 
обезбедување на поврзување со основната мрежа, и ги 
вклучуваат и активностите преку кои се обезбедува по-
врзување на крајни корисници на големопродажен па-
зар со основната мрежа, како внатрешно така и со дру-
ги оператори.  

Сметките за активностите на пристапната мрежа ги 
вклучуваат трошоците, приходите и вложениот капи-
тал поврзани со обезбедување и одржување на поврзу-
вањето со основната мрежа.  

Активностите на пристапната мрежа ги вклучуваат 
сите мрежни елементи наменети за крајни корисници, 
на пример претплатнички картички во комутациски 
центар.  

в) Деловни активности за малопродажба (во ната-
мошниот текст активности за малопродажба) се обез-
бедување услуги за крајни корисници, како што се ин-
сталирање на претплатничка линија и телефонски соо-
браќај, изнајмена линија на малопродажен пазар, јавни 
говорници, пристап до служба за информации за 
претплатниците, како и интернет пристап и услуги со 
посебна цена на чинење (со додадена вредност). 

Сметките за активностите за малопродажба ги 
вклучуваат трошоците, приходите и вложениот капи-
тал коишто произлегуваат од обезбедувањето на овие 
услуги до крајни корисници.  

г) Други деловни активности (во натамошниот 
текст други активности) се сите други активности кои 
не се определени во точките а, б, в од овој член на пра-
вилникот. Сметките на другите активности ги вклучу-
ваат трошоците, приходите и вложениот капитал повр-
зани со обезбедувањето на овие активности. Овие 
активности треба да ги вклучат активностите поврзани 
со производство, продажба, изнајмување или одржува-
ње на опрема, билинг и други активности кои не се по-
врзани со обезбедување на електронски комуникаци-
ски мрежи или услуги. 

д) Деловни активности за интерконекција (во ната-
мошниот текст активности за интерконекција) се сите 
активности поврзани со интерконекција за започнува-
ње и завршување на повици во мрежата и транзит на 
повици низ мрежата на Операторот. Трошоците за ин-
терконекција со електронските комуникациски мрежи 
на други оператори за завршување на повици започна-
ти во мрежата на Операторот, ќе се запишат на сметки-
те за активностите за интерконекција. Сметките за овие 
активности за интерконекција ќе ги вклучат трошоци-
те, приходите и вложениот капитал поврзани со актив-
ностите за интерконекција. 

ѓ)  Деловни активности за изнајмени линии (во на-
тамошниот текст активности за изнајмени линии) се 
сите активности поврзани со обезбедување изнајмени 
линии во врска со основната мрежа (вклучувајќи ги и 
терминираните сегменти на изнајмените линии на ниво 
на основната мрежа). Сметките за активностите за из-
најмени линии треба да ги вклучат трошоците, прихо-
дите и вложениот капитал поврзани со активностите за 
изнајмени линии. 

е) Трансфер на трошоци се применува за производи 
и услуги кои активностите на основната мрежа, актив-
ностите на пристапната мрежа, активностите за мало-
продажба и другите активности ги нудат на активно-
стите за интерконекција и активностите за изнајмени 
линии. 

ж) Сметководствен систем на трошоци е збир на 
правила што го определуваат учеството на приходите, 
трошоците и капиталот наменет за одредени активно-
сти и услуги. 

з) Директни трошоци се трошоци кои директно и 
недвосмислено произлегуваат од обезбедувањето на 
конкретен производ или услуга на Операторот.  

ѕ) Индиректни трошоци се трошоци кои неспорно 
можат да се поврзат со обезбедувањето на конкретен 
производ или услуга на Операторот, имајќи го предвид 
односот меѓу овие трошоци и директните трошоци. 
Овие трошоци ќе се распределат на релевантниот про-
извод или услуга врз основа на нивниот причинител. 
Корпоративни општи трошоци, како дел од индирект-
ните трошоци се трошоци кои не произлегуваат од 
обезбедувањето на конкретен производ или услуга на 
Операторот на големо или за продажба на мало, но се 
поврзани со обезбедувањето на конкретниот производ 
или услуга.    

и) Услуги за продажба на големо се јавни комуни-
кациски услуги што ги обезбедува Операторот за други 
оператори на јавни комуникациски мрежи и/или дава-
тели на јавни комуникациски услуги. 

ј) Услуги за продажба на мало се јавни комуника-
циски услуги што ги обезбедува Операторот за своите 
крајни корисници. 



4 септември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 112 - Стр. 75 

к) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методологи-
ја за пресметка на трошоци. 

л) Инкремент е определено и конечно количество 
производи или услуги кои ги дава Операторот. Инкре-
менталниот трошок е трошокот предизвикан од допол-
нително обезбедување на дефиниран инкремент на ус-
луги, или трошокот што се заштедува кога дефинира-
ниот инкремент на услуги не се обезбедува повеќе. Ин-
кременталниот трошок се добива со додавање или од-
земање на инкремент од услуги и со идентификување 
на ефектот врз категории на трошоци, користејќи од-
нос трошок/количество. 

 
II. ОБВРСКИ НА ОПЕРАТОРОТ 

 
Член 3 

Сметководствени принципи 
 
Операторот треба водењето на посебното сметководс-

тво и извештаите за посебно сметководство да ги изготву-
ва согласно следните сметководствени принципи: 

а) Приоритет– запазување на хиерархиската поста-
веност на редоследот на документите при изготвување 
на извештаите. 

б) Објективност и недискриминација- секое распре-
делување на приходите, трошоците и вложениот капи-
тал да биде објективно и да не оди во полза на кој било 
оператор, производ, услуга, компонента, активност или 
расчленета активност. 

в) Доследност - изготвувањето на извештаите да би-
де на ист начин за секоја година. Таму каде што има 
материјални промени на сметководствените принципи, 
методите на распределба (алокација) или сметководс-
твените политики кои имаат материјален ефект на ин-
формациите искажани во финансиските извештаи на 
деловните активности, деловите на финансиските изве-
штаи од претходните години каде што има промени да 
бидат повторно преформулирани. 

г) Транспарентност- употребените методи на рас-
пределба на приходите, трошоците и вложениот капи-
тал да бидат транспарентни. Трошоците и приходите 
кои се распределени на деловните активности мора да 
бидат посебно разграничени. 

 
Член 4 

Недозволено субвенционирање 
 
Операторот не може да ги користи приходите доби-

ени од обезбедување производи и услуги на релевантен 
пазар на кој е определен за оператор со значителна па-
зарна моќ за покривање на трошоците направени при 
обезбедување производи и услуги по цени пониски од 
трошоците на друг потенцијално конкурентен пазар. 

 
Член 5 

Посебни сметководствени извештаи 
 
(1) Операторот врши разграничување на неговите 

приходи, оперативни трошоци и капитални трошоци на 
деловните активности за основна мрежа, пристапна 
мрежа, малопродажба и други активности. 

(2) Операторот доставува редовни извештаи за би-
ланс на состојба, биланс на успех, парични текови и 
промените во капиталот и резервите и подготвува и до-
ставува посебни сметководствени извештаи според ме-
ѓународните сметководствени стандарди за активно-
стите на основна мрежа, пристапна мрежа, малопро-
дажба и други активности. 

(3) Во посебните сметководствени извештаи кои се 
дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правил-
ник треба да бидат преставени приходите, трошоците и 
вложениот капитал коишто се релевантни за услугите 
на активностите на основна мрежа, пристапна мрежа, 
малопродажба и други активности. Воедно, сите изве-
штаи треба јасно да го претстават секој трансфер на 
трошоци. Доколку износот на корпоративните општи 
трошоци надминува 10% од вкупните трошоци прика-
жани во сметководствениот извештај, Агенцијата може 
да побара Операторот да достави детална структура на 
корпоративните општи трошоци. 

(4) Во посебните сметководствени извештаи, Опе-
раторот го образложува износот на поврат на вложени-
те средства применет во пресметката на капиталните 
трошоци и начинот на негово пресметување. 

(5) Посебните сметководствени извештаи, содржат и: 
а) Образложение на сметководствените политики 

користени при изготвувањето на посебните сметко-
водствени извештаи за активностите на основна мрежа, 
пристапна мрежа, малопродажба и други активности.  

б) Изјава за усогласеност на трошоците и приходи-
те претставени во посебните сметководствени изве-
штаи со ревидираната годишна сметка од страна на не-
зависен ревизор. 

в) Матрица која го сумира вкупниот трансфер на 
трошоци.  

г) Информации за методологијата на распределба 
на трошоци употребена од страна на Операторот за це-
лите на посебно сметководство. Овие информации ќе 
бидат на ниво на деталност кое јасно ги покажува вр-
ските, на пример, помеѓу трошоците за интерконекција 
и цените за интерконекција. 

д) Извештај за просечните трошоци на мрежните 
елементи. 

(6) Посебните сметководствени извештаи, Операто-
рот ги доставува до Агенцијата секоја календарска го-
дина најдоцна до 31 мај во тековната година за прет-
ходната година. 

(7) Операторите  доставуваат посебни сметководс-
твени извештаи за релевантниот пазар на кој се опреде-
лени за оператори со значителна пазарна моќ. 

(8) Посебните сметководствени извештаи треба да 
бидат ревидирани од независен ревизор, избран од 
претходно формирана комисија составена од претстав-
ници на Агенцијата и Операторот. Трошоците за рабо-
та на независниот ревизор се на сметка на Операторот. 

(9) Агенцијата може да ги објави оние информации 
добиени од Операторот кои не се од доверлив карактер 
согласно одредбите на Законот за електронските кому-
никации, прописите донесени врз основа на него и друг 
закон за да придонесе за отворен и конкурентен пазар.  

 
III РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ 
 

Член 6 
Распределба на приходи 

Операторот ги распределува приходите од обезбе-
дување на производи и услуги од деловните активно-
сти на производи и услуги на коишто тие се однесуваат 
врз основа на сметководствените евиденции и подато-
ци од билинг системот. Во оние случаи каде не е мож-
но директно распределување засновано на сметководс-
твени евиденции или податоци од билинг системот, 
приходите се распределуваат врз основа на причината 
за нивното настанување.  
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Член 7 
Приходи од почетно приклучување 

 
Операторот ги распределува приходите од почетно 

приклучување на јавната фиксна/ мобилна мрежа (ос-
вен приходите од интерконекција) на активностите за 
малопродажба. 

 
Член 8 

Приходи од користење и вообичаено одржување на 
приклучоци 

 
Операторот ги распределува месечните приходи од 

користење и вообичаено одржување на приклучоците 
на активностите за малопродажба. 

 
Член 9 

Приходи од изнајмени линии 
 
Операторот ги распределува приходите од изнајме-

ни линии на активностите за малопродажба. 
 

Член 10 
Приходи од разврзан пристап на локална јамка 

 
Операторот ги распределува приходите од разврзан 

пристап на локална јамка на активностите на пристап-
ната мрежа. 

 
Член 11 

Приходи од интерконекција 
 
Операторот ги распределува приходите од интерко-

некција вклучувајќи ги и еднократните надоместоци за 
воспоставување на точка за интерконекција и приходи-
те од аспект на количеството на услуги за интерконек-
ција на активностите на основната мрежа. 

 
Член 12 

Приходи од повици 
 
Операторот ги распределува приходите од повици 

респективно на соодветните услуги во рамки на актив-
ностите за малопродажба. 

 
Член 13 

Приходи од други активности 
 
(1) Операторот ги распределува приходите од дру-

гите активности на соодветните услуги распределени 
во рамки на други активности. 

(2) Операторите можат да генерираат приходи од 
други услуги во согласност со принципот на основа за 
причинување, Операторот ги распределува на активно-
сти на кои што тие припаѓаат. Доколку не се запази 
овој принцип, тогаш нема да биде прикажана правата 
состојба на остварување приход на соодветната актив-
ност. 

(3) Приходот од инвестирање во основни средства 
се распределува на тие основни средства за кои е наме-
нета инвестицијата. Другите приходи од инвестирање 
во несоодветни активности се распределуваат на други 
активности. 

(4) Истите принципи се применуваат на приходот ос-
тварен од краткорочните инвестиции. Приходот се алоци-
ра на активностите за кои е наменета инвестицијата. 

Член 14 
Универзална услуга 

 
Доколку Операторот е давател на универзална ус-

луга, средствата што ги добива од фондот на универ-
зална услуга ги распределува на активностите за мало-
продажба. 

 
Член 15 

Распределба на трошоци 
 
Операторот ги распределува трошоците за обезбе-

дување на производи и услуги од деловните единици 
на производи и услуги на коишто тие се однесуваат врз 
основа на сметководствените евиденции и податоците 
од билинг системот. Во оние случаи каде не е можно 
директно распределување засновано на сметководстве-
ни евиденции или податоци од билинг системот, тро-
шоците се распределуваат врз основа на причината за 
нивното настанување, како и описот на табелите за 
распоредување од член 17 на овој правилник кои ги 
идентификуваат односите меѓу трошоците на мрежни-
те елементи и трошоците на услугите.  

 
Член 16 

Определување причинители и мерење количество 
 
Операторот го определува степенот до кој инкре-

ментите, услугите и мрежните елементи генерираат 
специфична категорија на оперативни трошоци со ко-
ристење на причинители. На овој начин, категории на 
трошоци се распределуваат на инкременти, услуги и 
мрежни елементи, во зависност од количеството на 
нивниот причинител. 

 
Член 17 

Табели за распределување на трошоците 
 
Операторот ги распределува трошоците според та-

белите за распределување на трошоците кои се дадени 
во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник и кои 
ги идентификуваат врските меѓу трошоците на мреж-
ните елементи и трошоците на услугите.  

 
Член 18 

Однос трошок-количество 
 
Операторот го прикажува односот трошок/количество 

за секоја категорија на трошоци посебно, што преставува 
основа за проценување на инкременталните и општите 
трошоци. 

 
Член 19 

Распределба на трошоците на услуги 
 
Операторот, откако ќе го утврди инкременталниот 

трошок, го пресметува трошокот за секоја од услугите 
во рамките на инкрементот. Трошоците на овие услуги 
се одредуваат со целосна распределба на трошоците на 
инкрементот меѓу услугите кои се во рамките на тој 
инкремент.  

 
Член 20 

Методологија за распределба на трошоци 
 
Операторот трошоците прикажани во посебните сме-

тководствени извештаи од овој правилник ги подготвува 
за примена на LRIC методологијата. Агенцијата го доне-
сува и јавно го објавува описот на пресметковниот систем 
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за трошоци според LRIC методологија за оператор со зна-
чителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни 
фиксни телефонски мрежи и услуги и за операторите со 
значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни 
мобилни телефонски мрежи и услуги. 

 
IV ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВО НА УСЛУГИ 
 

Член 21 
Видови услуги во големопродажба 

 
Операторот  води посебно сметководство за след-

ните услуги во големопродажба: 
а) Услуги за интерконекција 
б) Услуги за транзитирање на сообраќај 
в) Услуги за избор и предизбор на оператор 
г) Останати услуги. 
 

Член 22 
Видови услуги во малопродажба 

 
Операторот  води посебно сметководство за след-

ните услуги во малопродажба: 
а) Национални повици  
б) Локални повици 
в) Меѓународни повици 
г) Услуги за пристап до служба за информации за 

претплатниците 
д) Јавни говорници 
ѓ) Изнајмени линии 
е) Пренос на податоци-Интернет 
ж) Дополнителни услуги (услуги со посебна цена 

на чинење или т.н. услуги со додадена вредност)   
з) Останати услуги. 
 

Член 23 
Универзална услуга 

 
За целите на посебно сметководство трошоците кои 

што произлегуваат од обезбедувањето на универзална 
услуга и субвенциите што Операторот ќе ги добие како 
дел од механизмот за компензација, посебно се издво-
јуваат од останатите трошоците во сметководствените 
извештаи.  

 
Член 24 

Количество на услуги 
 
Количеството на услуги обезбедени за крајните ко-

рисници и други оператори на јавни комуникациски 
мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги 
што Операторот го прикажува во посебните сметко-
водствени извештаи е со следната структура: 

1. Количество на услуги за продажба на големо 
изразени во:  

а) број на минути на сите локални повици во мре-
жата. 

б) број на минути на сите повици што транзитирале 
низ мрежата одвоено за еден транзит и двоен транзит. 

в) број на минути на сите повици што започнале во 
мрежата, а завршиле во други јавни мрежи во Републи-
ка Македонија (фиксни и мобилни). 

г) број на минути на сите повици што започнале во 
мрежата, а завршиле во јавни мрежи надвор од Репуб-
лика Македонија (фиксни и мобилни). 

д) број на минути на сите повици што завршиле во 
мрежата, а започнале во други јавни мрежи во Репуб-
лика Македонија (фиксни и мобилни). 

ѓ) број на минути на сите повици што завршиле во 
мрежата, а започнале во јавни мрежи надвор од Репуб-
лика Македонија (фиксни и мобилни). 

е) број на активни локални јамки со целосно развр-
зан пристап на локална јамка. 

ж) број на активни локални јамки со поделен развр-
зан пристап на локална јамка. 

2. Количество на услуги за продажба на мало изра-
зени во: 

а) број на минути на сите национални повици во 
мрежата. 

б) број на минути на сите локални повици во мре-
жата. 

в) број на минути на сите повици што започнале во 
мрежата, а завршиле во други јавни мрежи во Републи-
ка Македонија (фиксни и мобилни). 

г) број на минути на сите повици што започнале во 
мрежата, а завршиле во јавни мрежи надвор од Репуб-
лика Македонија (фиксни и мобилни). 

д) број на минути на сите повици што завршиле во 
мрежата, а започнале во други јавни мрежи во Репуб-
лика Македонија (фиксни и мобилни). 

ѓ) број на минути на сите повици што завршиле во 
мрежата, а започнале во јавни мрежи надвор од Репуб-
лика Македонија (фиксни и мобилни). 

е) број на активни претплатнички линии за пристап 
до јавната телефонска мрежа. 

 
V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 25 
Преодни одредби 

 
Агенцијата, во рок од 3 (три) месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој правилник ќе го подготви 
и на својата веб-страна ќе го објави описот на пресме-
тковниот систем за трошоци според LRIC методологија 
за операторите со значителна пазарна моќ на релевант-
ните пазари за јавни мобилни телефонски мрежи и ус-
луги. Описот на пресметковниот систем за трошоци 
според LRIC методологија за операторите со значител-
на пазарна моќ на релевантните пазари за јавни фиксни 
телефонски мрежи и услуги, Агенцијата ќе го усогласи 
со одредбите на овој правилник во рок од 2 (два) месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

 
Член 26 

Престанување на важење 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот за водење 
на посебно сметководство за активностите поврзани со 
интерконекција и/или пристап (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр.72/06). 

 
Член 27 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен на веб-страната на Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

 
         Бр. 11-197     Агенција за електронски комуникации 
1 септември 2008 година         Претседател, 
            Скопје                      Софче Јовановска, с.р. 
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Стр. 100 - Бр. 112 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 септември 2008 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


