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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
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Струмица, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати  
како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 

Т-1 4.579.680,00 7.636.650,00 
Т-2 4.580.000,00 7.636.650,00 
Т-3 4.580.000,00 7.636.270,00 
Т-4 4.579.760,00 7.636.270,00 
Т-5 4.579.660,00 7.636.440,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,095 кm2. 
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2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП „Маке-
донски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДТ „ПОЛЕ“ увоз-извоз с. Ко-
стурино треба да  изврши пошумување на соодветна 
површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“. 

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

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

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

                                                                                                  
   Бр. 19-6115/1               Претседател на Владата 

19 декември 2006 година   на Република Македонија, 
        Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2229. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГЛИНА И ГЛИ-
НИЗИРАН ШКРИЛЕЦ НА ДПТУ „СОКОЛ И ЕЛЕН“ 
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ КАЈ С. БАЗЕРНИК, ОПШТИНА СОПОТНИЦА  

 
1. На ДПТУ „СОКОЛ И ЕЛЕН“ ДООЕЛ увоз-извоз 

Битола се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина – глина и глинизиран шкрилец на локалитетот  
кај с. Базерник, општина Сопотница со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 

Т-1 4.571.100,00 7.504.800,00 
Т-2 4.571.100,00 7.505.800,00 
Т-3 4.570.100,00 7.505.800,00 
Т-4 4.570.100,00 7.504.800,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=1,00 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
       Бр. 19-6117/1                      Претседател на Владата 
19 декември 2006 година    на Република Македонија, 

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

2230. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА 
ДТГТ „ВИА-ИНВЕСТ“ АТАНАС ДООЕЛ  СКОПЈЕ 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТЕ-БЕЛ КАМЕН“ 
С. ПЧИЊА – КУМАНОВО 

 
1. На ДТГТ „ВИА-ИНВЕСТ“ Атанас ДООЕЛ Скоп-

је се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина – варовник на локалитетот „Красте – Бел Ка-
мен“ с. Пчиња – Куманово, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 

Т-1 4.658.250,00 7.562.000,00 
Т-2 4.658.250,00 7.562.750,00 
Т-3 4.657.750,00 7.562.750,00 
Т-4 4.657.750,00 7.562.250,00 
Т-5 4.658.000,00 7.562.000,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,33 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                            
  Бр. 19-6120/1                 Претседател на Владата 

19 декември 2006 година    на Република Македонија, 
        Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 
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2231. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – КВАРЦ НА 
ДОЕЛ „ЕМВИ-КОМЕРЦ“ С. СУШЕВО, ОПШТИ-
НА ВАСИЛЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАМАДИ-
ТЕ“ КАЈ С. Д. ЛИПОВИЌ ОПШТИНА РАДОВИШ 

 
1. На ДОЕЛ „ЕМВИ-КОМЕРЦ“ с. Сушево, општина 

Василево се дава концесија за експлоатација на мине-
ралната суровина – кварц на локалитетот  „Грамадите“ 
кај с. Д.Липовиќ општина Радовиш со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.597.000,00 7.622.000,00 
Т-2 4.597.125,00 7.622.000,00 
Т-3 4.597.125,00 7.622.200,00 
Т-4 4.597.000,00 7.622.200,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,025 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
          Бр. 19-6125/1                Претседател на Владата 
19 декември 2006 година    на Република Македонија, 

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

2232. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КВАРЦ НА ДИП-
ЛОМАТ-ТЛ РУДНИК ЗА КВАРЦ „СТАРИ ЛОЗЈА“ – 
ИЗВОР ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ С. ОРАОВДОЛ  

ОПШТИНА ЧАШКА-ВЕЛЕС 
 

1. На ДИПЛОМАТ-ТЛ рудник за кварц „Стари Лоз-
ја“ – Извор Велес се дава концесија за експлоатација на 
минералната суровина – кварц на локалитетот с. Ора-
овдол општина Чашка-Велес, со површина на простор 

на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.601.000,00 7.544.000,00 
Т-2 4.601.000,00 7.545.500,00 
Т-3 4.600.000,00 7.545.500,00 
Т-4 4.600.000,00 7.544.000,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=1,50 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП „Маке-
донски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДИПЛОМАТ-ТЛ рудник за 
кварц „Стари Лозја“ и Извор Велес да изврши пошуму-
вање на соодветна површина која ќе ја определи ЈП 
„Македонски шуми“. 

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

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

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

                                                                                      
    Бр. 19-6121/1               Претседател на Владата 

19 декември 2006 година   на Република Македонија, 
        Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2233. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА -  КЕРАМИЧКА 
ГЛИНА НА “МЕХАНИКА” ЗОРАНЧО ДООЕЛ 
УВОЗ-ИЗВОЗ  КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО  

АТАРОТ НА С. УЛАРЦИ – КОЧАНИ 
 

1. На “Механика” Зоранчо ДООЕЛ увоз-извоз Кочани 
се дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина – керамичка глина од наоѓалиштето на локалитетот 
во атарот на с. Уларци – Кочани, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со 
координати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.636.500,00 7.603.625,00 
Т-2 4.637.000,00 7.604.150,00 
Т-3 4.635.875,00 7.604.650,00 
Т-4 4.635.325,00 7.604.125,00 
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Површината на просторот на експлоатационото по-
ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,86 km2. 

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

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.100/05).  

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
       Бр. 19-6245/1                      Претседател на Владата 
19 декември 2006 година    на Република Македонија, 

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

2234. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-КЕРАМИЧКА 
ГЛИНА НА “МЕХАНИКА” ЗОРАНЧО ДООЕЛ 
УВОЗ-ИЗВОЗ КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПОМЕ-
ЃУ СЕЛАТА ГРДОВЦИ И ПРИБАЧЕВО – КОЧАНИ 

 
1. На “Механика” Зоранчо ДООЕЛ увоз-извоз Ко-

чани се дава концесија за експлоатација на минерална-
та суровина – керамичка глина од наоѓалиштето на ло-
калитетот помеѓу селата Грдовци и Прибачево – Коча-
ни, со површина на простор на концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати  како е да-
дено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.640.150,00 7.618.600,00 
Т-2 4.639.575,00 7.618.900,00 
Т-3 4.639.700,00 7.620.225,00 
Т-4 4.639.975,00 7.620.300,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,64 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.100/05).  

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
         Бр.19-6246/1                    Претседател на Владата 
19 декември 2006 година       на Република Македонија, 

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

2235. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.12.2006 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2005 
ГОДИНА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА”- ПРОБИШТИП 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
во 2005 година на ЈП ХС „Злетовица” – Пробиштип бр. 
0202-118/6 и 0202-118/4 од 2.03.2006 година и бр.0302-
541/7 од 23.10.2006 година, усвоени од Управниот од-
бор на Јавното претпријатие, на седниците одржани на 
27.02. и 23.10.2006 година. 

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

 
          Бр.19-5568/1                Претседател на Владата 
19 декември 2006 година   на Република Македонија, 

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

2236. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002 и 24/2003) и член 86 од Законот за минералните 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КВАРЦ НА АД 
РИОМК „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА“ ПЕХЧЕВО НА ЛО-

КАЛИТЕТОТ „КРСТОТ“ С. УМЛЕНА ОПШТИНА 
ПЕХЧЕВО 

 
1. На АД РИОМК „Црвена Ѕвезда“ Пехчево се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина – 
кварц на локалитетот „Крстот“ с. Умлена општина 
Пехчево, со површина на простор на концесија за експ-
лоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА - Х КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.628.150,00 7.652.910,00 
Т-2 4.627.640,00 7.652.910,00 
Т-3 4.627.640,00 7.653.100,00 
Т-4 4.628.150,00 7.653.100,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,18 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 
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3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП „Маке-
донски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено АД РИОМК „Црвена Ѕвезда“ 
Пехчево треба да изврши пошумување на соодветна 
површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“. 

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

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

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

 
         Бр.19-6251/1                    Претседател на Владата 
19 декември 2006 година       на Република Македонија, 

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

2237. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ТЕРМО – МИНЕРАЛНА ВОДА НА 
“СТРМОШ“ АД РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ – ПРО-
БИШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КИСЕЛИЦА“  

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
 

1. На “СТРМОШ“ АД Рудници за неметали – Про-
биштип, се дава концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – термо – минерална 
вода на локалитетот “Киселица“ општина Пробиштип, 
со површина на концесиски простор за детални геоло-
шки истражувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 

Т-1 4.650.630,00 7.595.950,00 
Т-2 4.649.000,00 7.597.840,00 
Т-3 4.648.390,00 7.597.340,00 
Т-4 4.650.040,00 7.595.440,00 
 
Површината на просторот на концесија за истражу-

вање од точка 1 на оваа одлука изнесува P=2 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.100/05).  

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
       Бр. 19-6127/1                      Претседател на Владата 
19 декември 2006 година    на Република Македонија, 

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

2238. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВО-
ДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА ДТУ „МАГРО-
НИ“ ДОО СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ„БРЕЗА“ –  

ЛИСЕЦ, ОПШТИНА КРАТОВО 
 
1. На ДТУ „Магрони“ ДОО Скопје се дава концеси-

ја за експлоатација на минералната суровина – подзем-
на вода за пиење/флаширање на ДТУ „Магрони“ ДОО 
Скопје на локалитетот „Бреза“ Лисец, општина Крато-
во, со површина од простор на концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.664.610,00 7.603.350,00 
Т-2 4.665.000,00 7.604.370,00 
Т-3 4.664.130,00 7.604.370,00 
Т-4 4.664.130,00 7.603.350,00 

 
Површината на просторот на истражното поле од 

точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,70 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

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

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

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

 
         Бр.19-6129/1                    Претседател на Владата 
19 декември 2006 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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2239. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВУЛКАН-
СКИ ТУФ НА ДПТУ “ИРИС-ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СЛАВИШКО 
ПОЛЕ“  С.  ВЕТУНИЦА  ОПШТИНА  РАНКОВЦЕ 

 
1. На ДПТУ “Ирис-Инженеринг“ ДОО Скопје се да-

ва концесија за експлоатација на минералната суровина 
– вулкански туф на локалитетот “Славишко поле“ с. 
Ветуница општина Ранковце, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.669.440,00 7.589.440,00 
Т-2 4.669.620,00 7.589.920,00 
Т-3 4.670.120,00 7.589.760,00 
Т-4 4.670.200,00 7.589.440,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,34 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.100/05).  

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
         Бр. 19-6196/1                    Претседател на Владата 
19 декември 2006 година       на Република Македонија, 

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

2240. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КЕРАМИЧКА 
ГЛИНА НА АД „ТОНДАХ–МАКЕДОНИЈА“ ОПШ-
ТИНА ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ 

НА С. УЛАРЦИ - КОЧАНИ 
 
1. На АД “Тондах-Македонија“, општина Виница, се 

дава концесија за експлоатација на минералната сурови-
на – керамичка глина од наоѓалиштето на локалитетот 

во атарот на с. Уларци – Кочани, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.636.750,00 7.604.750,00 
Т-2 4.636.750,00 7.606.250,00 
Т-3 4.636.000,00 7.606.250,00 
Т-4 4.636.000,00 7.604.750,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.81 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                      
     Бр. 19-6112/1                Претседател на Владата 

19 декември 2006 година    на Република Македонија, 
        Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2241. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002 и 24/2003) и член 86 од Законот за минералните 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – НИКЕЛ НА ДПТТ 
„МИСА – МГ“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРООТ“ ОПШТИНА ВЕЛЕС  

1. На ДПТТ „МИСА - МГ“ експорт-импорт ДООЕЛ 
Скопје се дава концесија за експлоатација на минерал-
ната суровина – никел на локалитетот „Гроот“ општи-
на Велес, со површина на простор на концесија за експ-
лоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА -Х КООРДИНАТА -Y 
Т-1 4.622.200,00 7.561.800,00 
Т-2 4.623.200,00 7.561.800,00 
Т-3 4.623.200,00 7.562.250,00 
Т-4 4.623.000,00 7.562.625,00 
Т-5 4.622.200,00 7.562.625,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,82 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 
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3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

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

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

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

 
         Бр.19-6114/1                    Претседател на Владата 
19 декември 2006 година       на Република Македонија, 

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

2242. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА 
ДПТУ “СОПОТ“ ДОО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ 
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА  

С. СОПОТ, ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
1. На ДПТУ “СОПОТ“ ДОО експорт – импорт 

Скопје, се дава концесија за експлоатација на минерал-
ната суровина варовник на локалитетот во атарот на с. 
Сопот, општина Куманово со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 

ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 

Т-1 4.679.243,00 7.561.156,00 
Т-2 4.679.612,00 7.561.777,00 
Т-3 4.679.638,00 7.561.573,00 
Т-4 4.679.441,00 7.561.128,00 
Т-5 4.679 275,00 7.561.117,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.09 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
         Бр. 19-6116/1               Претседател на Владата 
19 декември 2006 година    на Република Македонија, 

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

2243. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002 и 24/2003) и член 88 од Законот за минералните 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19.12.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА 
ВОДА НА ДПТУ „ГРКОВ УНИОН“ ДООЕЛ КАВА-
ДАРЦИ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. МОКЛИШТА 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 
1. На ДПТУ „ГРКОВ УНИОН“ ДООЕЛ Кавадарци 

се дава концесија за експлоатација на минералната су-
ровина – минерална вода на локалитетот „Вирот – Цр-
квата“ кај с. Моклишта општина Кавадарци, со повр-
шина од простор на концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.583.103,00 7.588.195,00 
Т-2 4.583.036,00 7.588.428,00 
Т-3 4.583.156,00 7.588.704,00 
Т-4 4.583.280,00 7.588.578,00 
Т-5 4.583.352,00 7.588.472,00 

 
Површината на просторот на концесија за експлоа-

тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,10 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

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

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

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

 
         Бр.19-6247/1                    Претседател на Владата 
19 декември 2006 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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2244. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА-ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА НА ДПЗП “ЕКО 
ОАЗА САМАНДОВ“ ДОО С. ТАРИНЦИ ОПШТИ-
НА КАРБИНЦИ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ТА-
РИНЦИ ОПШТИНА КАРБИНЦИ - ШТИПСКО 

 
1. На ДПЗП “ЕКО ОАЗА САМАНДОВ“ ДОО с. Та-

ринци општина Карбинци се дава концесија за детални 
геолошки истражувања на минерална суровина - геотер-
мална вода на локалитетот кај с. Таринци општина Кар-
бинци, со површина на концесиски простор за детални 
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелава, и тоа: 

  

ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 

Т-1 4.629.600,00 7.602.400,00 
Т-2 4.629.750,00 7.602.200,00 
Т-3 4.629.990,00 7.601.900,00 
Т-4 4.630.380,00 7.601.980,00 
Т-5 4.630.650,00 7.602.220,00 
Т-6 4.630.310,00 7.602.680,00 
Т-7 4.629.930,00 7.602.680,00 
 
Површината на концесија за истражување од точка 

1 на оваа одлука изнесува P=0,529km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.100/05).  

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
        Бр. 19-6248/1               Претседател на Владата 
19 декември 2006 година    на Република Македонија, 

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

2245. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19.12.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА-ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРА-
ЊЕ НА „МАЕМИ“ ДООЕЛ ОХРИД, НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ВО БЛИЗИНА  НА  С. Д.  ЛАКОЧЕРЕЈ  ОПШТИНА   

ОХРИД 
 
1. На “Маеми“ ДООЕЛ Охрид се дава концесија за 

детални геолошки истражувања на минералната суро-
вина - подземна вода за пиење/флаширање на локали-
тетот во близина на с. Д. Лакочереј општина Охрид, со 
површина на простор на концесија за детални геоло-
шки истражувања дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.556.514,00 7.482.509,00 
Т-2 4.556.529,00 7.482.497,00 
Т-3 4.556.570,00 7.482.541,00 
Т-4 4.556.550,00 7.482.560,00 

 
Површината на просторот на истражното поле од 

точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,001 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
         Бр.19-6124/1                    Претседател на Владата 
19 декември 2006 година       на Република Македонија, 

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

2246. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА СОБИРЕН КВАРЦ 
НА “ЕКОЦЕНТАР 97“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ  “ДРМИ“ С. ОРАОВ  ДОЛ, ОПШТИНА  

БОГОМИЛА 
 
1. На “ЕКОЦЕНТАР 97“ ДОО Скопје се дава конце-

сија за експлоатација на минералната суровина соби-
рен кварц на локалитетот “Дрми“ с. Ораов Дол, општи-
на Богомила, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава и тоа: 
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Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P =2,0km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и експ-
лоатација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. За површината од точка 1 на оваа одлука ЈП “Ма-
кедонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено “ЕКОЦЕНТАР 97“ ДОО Скоп-
је, треба да изврши пошумување на соодветна површи-
на која ќе ја определи ЈП “Македонски шуми“. 

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

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

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
        Бр. 19-6126/1               Претседател на Владата 
19 декември 2006 година  на Република Македонија,  
            Скопје                   м-р  Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2247. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ПОДЗЕМНА ВО-
ДА НА ДПТУ “ЦЕНТРО ФРУТА“ ДООЕЛ ВИНИЦА 
НА  ЛОКАЛИТЕТОТ “ТОПЛИЧКИ РИД“ ОПШТИНА  

ВИНИЦА 
 
1. На ДПТУ “ЦЕНТРО ФРУТА“ ДООЕЛ Виница се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина – подземна вода на локалитетот “Топлички Рид“ 
општина Виница, со површина на концесиски простор 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.641.170,00 7.623.360,00 
Т-2 4.641.180,00 7.623.390,00 
Т-3 4.641.270,00 7.623.360,00 
Т-4 4.641.260,00 7.623.390,00 

Површината на просторот на експлоатационото по-
ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,003 km2. 

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

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

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

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                       
Бр.19-6128/1                        Претседател на Владата 

19 декември 2006 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2248. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА-ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРА-
ЊЕ НА “КОЖУВЧАНКА“ ДОО КАВАДАРЦИ, НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “ВАСОВ ГРАД“ КО МРЕЖИЧКО  

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 
1. На “Кожувчанка“ ДОО Кавадарци се дава конце-

сија за детални геолошки истражувања на минералната 
суровина - подземна вода за пиење/флаширање на ло-
калитетот “Васов Град“ КО Мрежичко општина Кава-
дарци, со површина на простор на концесија за детални 
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 

T-1 4.559.113,00 7.586.750,00 
T-2 4.559.860,00 7.586.750,00 
T-3 4.559.860,00 7.587.488,00 
T-4 4.559.113,00 7.587.488,00 

 
Површината на просторот на истражното поле од 

точка 1 на оваа одлука изнесува P =0,54km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и експ-
лоатација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 
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5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
        Бр. 19-6122/1              Претседател на Владата 
19 декември 2006 година  на Република Македонија,  
            Скопје                   м-р  Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2249. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002) и член 88 од Законот за минералните сурови-
ни (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ПОДЗЕМНА 
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ФЛАШИРАЊЕ) НА “БИСТРИ-
ЦА-СБ“ ДОО С. МАЈДАН, КОНОПИШТЕ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ ГОРЕН ТЕК НА РОЖДЕНСКА РЕКА  

НАД С. МАЈДАН 
 
1. На “БИСТРИЦА  - СБ“ ДОО с. Мајдан, Конопи-

ште се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина - подземна вода за пиење (флаширање) на ло-
калитетот Горен тек на Рожденска Река над с. Мајдан 
со површина на концесиски простор за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелава и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 

T-1 4.554.600,00 7.576.500,00 
T-2 4.554.775,00 7.577.150,00 
T-3 4.554.625,00 7.577.375,00 
T-4 4.554.025,00 7.577.125,00 

 
Површината на концесискиот простор за експлоата-

ција од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,6km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и експ-
лоатација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
        Бр. 19-6119/1              Претседател на Владата 
19 декември 2006 година  на Република Македонија,  
            Скопје                   м-р  Никола Груевски, с.р. 

2250. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002) и член 88 од Законот за минералните сурови-
ни (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 19.12.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - КЕРАМИЧКА 
ГЛИНА НА АД “ТОНДАХ - МАКЕДОНИЈА“, 
ОПШТИНА ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПОМЕ-
ЃУ СЕЛАТА ЖИГАНЦИ И ПИШИЦА, КОЧАНИ 

 
1. На АД “Тондах - Македонија“ општина Виница се 

дава концесија за експлоатација на минералната суровина 
- керамичка глина од наоѓалиштето на локалитетот поме-
ѓу селата Жиганци и Пишица, Кочани со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со точ-
ки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 

T-1 4.637.300,00 7.601.920,00 
T-2 4.636.230,00 7.603.120,00 
T-3 4.636.560,00 7.603.490,00 
T-4 4.637.640,00 7.602.250,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P =1,125km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и експ-
лоатација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

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

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
        Бр. 19-6113/1              Претседател на Владата 
19 декември 2006 година  на Република Македонија,  
            Скопје                   м-р  Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2251. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002 
и 24/2003) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија на седницата, 
одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГЛИНА НА АД 
РИОМК “ЦРВЕНА ЅВЕЗДА“ ПЕХЧЕВО НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ПОДУЕВО“ ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

 
1. На АД РИОМК “Црвена Ѕвезда“ Пехчево се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина - 
глина на локалитетот “Подуево“ општина Пехчево, со 
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површина на простор на концесија за експлоатација де-
финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 
а точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелава и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 

T-1 4.626.220,00 7.656.600,00 
T-2 4.626.030,00 7.656.600,00 
T-3 4.625.855,00 7.656.400,00 
T-4 4.625.860,00 7.656.060,00 
Т-5 4.626.210,00 7.656.060,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,19km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и експ-
лоатација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/2005). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. За површина од точка 1 на оваа одлука ЈП „Маке-
донски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено АД РИОМК „Црвена Ѕвезда“ 
Пехчево треба да изврши пошумување на соодветна 
површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“. 

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

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

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
        Бр. 19-6249/1               Претседател на Владата 
19 декември 2006 година  на Република Македонија,  
            Скопје                   м-р  Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2252. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19.12.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МЕЃУМИНИСТЕРСКО ТЕЛО ЗАРАДИ ЗА-
ЈАКНУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА 
НА БЕГАЛЦИТЕ И СТРАНЦИТЕ ВО  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За раководител на Меѓуминистерско тело заради 

зајакнување на системот за интеграција на бегалците и 
странците во Република Македонија се именува Владо 
Аврамовски, државен советник во Министерството за 
труд и социјална политика. 

2. За членови на Меѓуминистерско тело заради за-
јакнување на системот за интеграција на бегалците и 
странците во Република Македонија се именуваат: 

- Дејан Ивковски од Министерството за труд и со-
цијална политика, 

- Душанка Карамитре од Министерството за труд и 
социјална политика, 

- Живко Коцев од Министерството за внатрешни 
работи, 

- Љупчо Арсовски од Министерството за надвореш-
ни работи, 

- Катерина Ставревска од Министерството за над-
ворешни работи, 

- Јован Лазарев, заменик на министерот за образо-
вание и наука, 

- Вера Колевска од Министерството за образование 
и наука, 

- Прим. д-р Донка Манева од Министерството за 
здравство, 

- Д-р Жарко Шутиновски од Министерството за 
здравство, 

- Наташа Вртевска од Заедница на единиците на ло-
калната самоуправа на Република Македонија, 

- Санела Хасиќ од Министерството за правда, 
- Едвард Митевски од Секретаријатот за европски 

прашања и 
- Сузана Тунева-Паунова од Црвениот крст на Ма-

кедонија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
         Бр. 19-6193/1              Претседател на Владата 
19 декември 2006 година   на Република Македонија, 

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

2253. 
Врз основа на член 123 од Законот за заштита на 

потрошувачите (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/04) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.12.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ  

ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ  
1. Во Решението за именување членови на Советот 

за заштита на потрошувачите (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 11/05, 64/05 и 47/-6, во точка 1: 

- од претставници на органите на државната управа: 
наместо “м-р Душан Богдановски, директор на 

Управата за заштита на растенијата во Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се ме-
нува “Ирфан Селими, директор на Фитосанитарна 
Управа во Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
          Бр. 19-6192/1                Претседател на Владата 
19 декември 2006 година    на Република Македонија, 

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

2254. 
Врз основа на член 57 став 7 од Законот за здравје 

на растенијата (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19.12.2006 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВ-
ЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2006 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за здравјето на растенијата (“Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 21/06) во де-
лот II точките од 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 
предвидените средства во денари се заменуваат со: 
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1. “1.500.000,00“ 
2. “700.000,00“ 
3. “500.000,00“ 
4. “3.000.000,00“ 
5. “400.000,00“ 
6. “900.000,00“ 
7. “1.200.000,00“ 
8. “100.000,00“ 
9. “200.000,00“ 
10. “400.000,00“ 
11. “700.000,00“ 
12. “200.000,00“ 
Точката 9 се менува и гласи: 

9. Финансирање на стручен совет, 
стручни комисии за регистрација на 
средства за заштита на растенијата за 
ИППС стандард, за утврдување на при-
суство и интензитет на штетни орга-
низми и висина надоместок за униште-
ни растенија и производи 1.200.000,00 

 
Износот од вкупно “1.000.000,00 денари“ се замену-

ва со “12.000.000,00 денари“. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
        Бр. 19-6285/1              Претседател на Владата 
19 декември 2006 година   на Република Македонија, 

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

2255. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.12.2006 година, одобри  

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-4786/1 ОД 22.12.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУ-
РИЗАМ И УСЛУГИ „МАКОТЕН“ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 
ШТО СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС 

ФЛАМИНГО ВО ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН БОГОРОДИЦА 

 
1. Во Лиценцата под бр. 19-4786/1 од 22.12.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за угостителство, тури-
зам и услуги “Макотен“ ДООЕЛ Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во играчница 
(казино) во точката 1 зборот: Скопје се заменува со 
зборот: Гевгелија. 

2. Во точката 3 бројот “197“ се заменува со бројот 
“212“, а зборовите “електронски рулет“ се заменуваат 
со зборовите “автомат за игри на среќа на кој истовре-
мено можат да учествуваат повеќе играчи“. 

3. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

                                                                                       
         Бр.19-6304/1                    Претседател на Владата 
19 декември 2006 година       на Република Македонија, 

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

2256. 
Врз основа на член 27 и член 36, став 4 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 
37/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19.12.2006 година, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОРА-
БОТКА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРА-
ВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЈАВНИТЕ УС-
ТАНОВИ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО РАС-
ПОЛАГААТ СО ДРЖАВЕН КАПИТАЛ СО ДР-
ЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  НА  

КОРУПЦИЈАТА 
 

Член 1 
Во Упатството за соработка на органите на држав-

ната управа, јавните претпријатија, јавните установи и 
други правни лица што располагаат со државен капи-
тал со Државната комисија за спречување на корупци-
јата („Службен весник на Република Македонија” 
бр.81/04), членот 10 се менува и гласи: 

„Одговорното лице во органите и организациите од 
јавниот сектор ги презема сите мерки и активности за 
побрзо доставување на информации, ги обезбедува си-
те потребни информации за таа цел и е должно без од-
лагање да постапи во рок од 15 дена по барањето на 
Државната комисија за доставување на информациите, 
односно податоците и известувањата.” 

 
Член 2 

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

 
          Бр.19-6183/1               Претседател на Владата 
19 декември 2006 година  на Република Македонија, 

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

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
2257. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006), Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 декември 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА 

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност пренос на природен гас („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 90/2005), во 
точката 1 зборовите: „На јавното претпријатие ГА-МА 
– Скопје, улица Орце Николов 138”, се заменуваат со 
зборовите: „На Акционерското друштво ГА-МА – 
Скопје, Булевар Св. Климент Охридски бр. 54”.  

2. Во Прилогот 1, во точката 1. Име и седиште на 
носителот на лиценцата,  зборовите: „Јавно претприја-
тие ГА-МА – Скопје, улица Орце Николов 138” се за-
менуваат со зборовите: „Акционерско друштво ГА-МА 
– Скопје, Булевар Св. Климент Охридски бр. 54”. 

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

 
        Бр. 02–1901/1 
25 декември 2006 година                     Претседател, 

        Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 
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2258. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006), Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 декември 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО  
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност управување со системот за пренос на 
природен гас („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 90/2005), во точката 1 зборовите: „На јавното претприја-
тие ГА-МА – Скопје, улица Орце Николов 138”, се замену-
ваат со зборовите: „На Акционерското друштво ГА-МА – 
Скопје, Булевар Св. Климент Охридски бр. 54”.  

2. Во Прилогот 1, во точката 1. Име и седиште на 
носителот на лиценцата,  зборовите: „Јавно претприја-
тие ГА-МА – Скопје, улица Орце Николов 138” се за-
менуваат со зборовите: „Акционерско друштво ГА-МА 
– Скопје, Булевар Св. Климент Охридски бр. 54”. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
         Бр. 02–1902/1 
25 декември 2006 година                     Претседател, 

        Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 
___________ 

2259. 
Врз основа на член 6 став 3 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на РМ” бр. 63/06), а во врска со точка 
6 од Одлуката за просечна цена на производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија за грее-
ње за регулиран период на Топлификација АД Скопје 
(„Службен весник на РМ” бр. 102/06), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26 декември 2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК-ТАРИФА НА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ НА ТОП-
ЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Ценовникот-тарифа на топлинска енергија за греење 

за 2007 година, доставен од страна на Топлификација АД 
Скопје согласно точката 6 од Одлуката за просечна цена на 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија за греење за регулиран период на Топлификација 
АД Скопје („Службен весник на РМ”, бр. 102/06), со кој се 
бара зголемување на тарифите согласно применуваниот та-
рифен систем за 24,93%, не се одобрува. 

2. Се задолжува Топлификација АД Скопје од 1 ја-
нуари 2007 година да ги зголеми тарифите согласно 
применуваниот тарифен систем за 16,66% и да ја при-
менува следната Ценовникот-тарифа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се применува од 01.01.2007 година. 

 
       Бр. 02-1921/1  
26 декември 2006 година                    Претседател, 

      Скопје                               Славе Ивановски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ  

КОМУНИКАЦИИ 
138. 

Врз основа на член 14 точка а) и член 85 став 1 од 
Законот за електронските комуникации ("Службен 
Весник на РM" бр. 13/2005), Комисијата како орган на 
Агенцијата за електронски комуникации (во поната-
мошниот текст: Агенцијата), на состанокот одржан на 
21.12.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој Правилник се утврдува начинот, времето, 

техничките услови за спроведување на преносливост 
на преносливите броеви и правилата за имплементира-
ње, работење и одржување на Централната референтна 
база на податоци за преносливост на броеви. 

 
Член 2 
Цел 

 
Со овој Правилник се има за цел да се поттикне 

процесот на создавање на конкурентен пазар во обла-
ста на електронските комуникации, односно да се обез-
беди географска преносливост и преносливост на број 
при промена на оператор на јавна комуникациска мре-
жа т.е. право на претплатник да го задржи постојниот 
број при промена на мрежна завршна точка во исто ге-
ографско нумерациско подрачје и/или промена на опе-
раторот на јавна комуникациска мрежа. 

 
Член 3 

Дефиниции 
  
Во овој Правилник, покрај дефинициите од Законот 

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

(а) Оператор е оператор на јавна комуникациска 
мрежа; 

(б) Фиксен оператор е оператор на јавна фиксна те-
лефонска мрежа; 

(в) Мобилен оператор е оператор на јавна мобилна 
комуникациска мрежа; 

(г) Оператор давател е оператор кој обезбедува при-
стап на претплатник, при што неговиот претплатник го 
раскинува претплатничкиот договор со него и го пре-
несува својот национален претплатнички број на друг 
оператор; 

(д) Оператор примател е оператор кој обезбедува 
пристап на претплатник, а чиј претплатник го пренесу-
ва неговиот национален претплатнички број од друг 
оператор врз основа на склучен претплатнички договор 
за пренесување на тој број; 

(ѓ) Оператор корисник на број е оператор на кој 
Агенцијата му има доделено броеви и серии на броеви 
во согласност со Планот за нумерација на јавни кому-
никациски мрежи и услуги на Република Македонија; 
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(е) Пренослив број е национален претплатнички 
број доделен на краен корисник врз основа на склучен 
претплатнички договор, кој претплатникот има право 
да го задржи при промена на оператор и/или промена 
на географска локација во рамки на исто географско 
нумерациско подрачје; 

(ж) Пренесен број е пренослив број што е пренесен 
во мрежа на друг оператор и/или на нова мрежна за-
вршна точка во исто географско нумерациско подрачје; 

(з) Централна база на податоци (ЦБП) е база на по-
датоци која е креирана со цел да се овозможи пренос-
ливост на броеви и содржи информации за рутирање 
кои се однесуваат на сите пренесени броеви. Правното 
лице што ја одржува базата на податоци ги обезбедува 
овие информации на операторите и други лица кои 
имаат право на тоа врз основа на закон или подзакон-
ски акт; 

(ѕ) ЦБП систем е систем од хардверски и/или соф-
тверски елементи врз основа на кои функционира ЦБП; 

(и) Локална база на податоци за пренесени броеви 
(ЛБП) е база на податоци која е лоцирана кај операто-
рот, содржи податоци потребни за рутирање на повик 
кон пренесениот број и се употребува во реално време 
при воспоставување на повик кон пренесен број; 

(ј) Временска рамка за предавање на број е времен-
скиот период од 12:00 до 16:00 часот секој работен ден 
во кој истекува обезбедувањето на услугата од опера-
торот давател врз основа на претходно склучен претп-
латнички договор со него и почнува обезбедување на 
услугата од страна на операторот примател врз основа 
на склучен претплатнички договор со пренесување на 
број. За време на овој период обезбедувањето на услу-
гата може делумно или целосно да биде прекината; 

(к) Рутирање на повик е мрежна функција која 
вметнува рутирачки број што се однесува на точната 
дестинација на пренесениот број и го проследува пови-
кот кон дестинациската мрежа на повиканата страна во 
случај на повици иницирани кон пренесениот број; 

(л) Рутирање на сигнализација е мрежна функција 
која ги анализира сигналите за време на рутирање на 
повикот или други услуги (SMS, MMS, активирање на 
дополнителни услуги и сл.) до пренесени броеви, вмет-
нува информација за рутирање на сигнализација која се 
однесува на точната дестинација на пренесениот број и 
ја проследува сигнализацијата до дестинацијата на пре-
несениот број; 

(љ) Query on Release е метода за рутирање на пови-
кот кон пренесени броеви при која појдовната мрежа 
пред воспоставување на секој повик испраќа барање за 
воспоставување на повик кон јавната комуникациска 
мрежа на операторот  корисник на бројот. Доколку јав-
ната комуникациска мрежа на операторот корисник на 
бројот прими сигнализациско барање за воспоставува-
ње на повик кон пренесен број во некоја друга јавна 
комуникациска мрежа, јавната комуникациска мрежа 
на операторот корисник на бројот ќе го одбие барањето 
за воспоставување на повикот на начин одреден во 
препораката на МУТ-Меѓународна унија за телекому-
никации (ITU-International Telecommunications Union) 
ITU-T Q.769.1, со сигнализациска порака со вредност 
#14 (Release cause value #14) определена со препорака-
та ITU-T Q.850. По приемот на сигнализациската пора-
ка со вредност #14 (Release cause value #14) појдовната 
мрежа врши проверка во сопствената ЛБП, па врз осно-
ва на рутирачкиот број добиен од сопствената ЛБП, 
воспоставува повик по најкратката расположлива рута 
спрема јавната комуникациска мрежа во која се наоѓа 
пренесениот број; 

(м) All Call Query е метода на рутирање на повикот 
кон пренесени броеви при која појдовната мрежа пред 
воспоставување на секој повик врши увид во сопстве-
ната ЛБП за да утврди дали повиканиот број е прене-
сен. Во случај кога повиканиот број е пренесен, појдов-
ната мрежа, врз основа на рутирачкиот број добиен од 

ЛБП за пренесени броеви, воспоставува повик кон јав-
ната комуникациска мрежа во која се наоѓа пренесени-
от број. Во случајот кога бројот не е пренесен, појдов-
ната мрежа врз основа на повиканиот број воспоставу-
ва повик кон јавната комуникациска мрежа во која се 
наоѓа повиканиот број; 

(н) Query on Digit Analyses е вид на All Call Query 
метода за специфична серија на броеви; 

(њ) Функција за пренесување на сигнализација 
(Signalling Relay Function) e функција на мрежата за 
сигнализација која е способна да ги препознае пренесе-
ните броеви и доколку е потребно, да обезбеди допол-
нителна инфромација за рутирањето на сигнализаци-
ски пораки; 

(о) ЅМЅ (Short Message Service) е услуга за испраќа-
ње и прием на кратки пораки во текст формат; 

(п) MMS (Multimedia Messaging Service) е услуга на 
испраќање и прием на мултимедијални пораки; 

(р) Рутирачки број е број зачуван во ЦБП кој овоз-
можува рутирање на повик до пренесениот број, вклу-
чува код на оператор и рутирачки код, коишто се вмет-
нуваат пред пренесениот број; 

(с) Код на оператор е двоцифрено хексадецимално 
поле составено од првата и втората цифра во рутирач-
киот број што го доделува Агенцијата кој идентифику-
ва даден оператор во ЦБП; 

(т) Рутирачки код е двоцифрено хексадецимално 
поле составено од третата и четвртата цифра во рути-
рачкиот број кој обезбедува рутирање на повиците во 
рамките на мрежата на ист оператор;  

(ќ) Трансакција e активност на читање, запишува-
ње, бришење и менување на податоци во ЦБП систе-
мот со идентификатор на трансакција;  

(у) Идентификатор на трансакција е индивидуален 
единствен број за секоја поединечна трансакција;  

(ф) Природа на услугата во случај на јавна фиксна 
телефоснка мрежа значи PSTN или ISDN улслуга, до-
дека во случај на јавна мобилна комуникациска мрежа 
значи pre-paid или post-paid услуга. 

 
II. ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ 

 
Член 4 

Обврски на операторите 
 
(1) Oператорот на повикувачката страна треба да 

обезбеди можност за информација пред повикот да би-
де инициран од неговата мрежа, со што повикувачката 
страна ќе биде информирана дали и во која мрежа е 
пренесен бројот. 

(2) Операторот може да ја исполни својата обврска 
од став (1) од овој член преку: 

(а) повикувачкиот број на службата за грижа за ко-
рисници и/или преку други броеви во сопствената мре-
жа; или  

(б) автоматска гласовна порака пред воспоставува-
ње на повикот. Операторот во овој случај може да 
овозможи на корисниците автоматската гласовна пора-
ка од овој став да може да биде активирана и деактиви-
рана по нивна желба. Активацијата, односно деактива-
цијата се однесува на сите повици. 

(3) Фиксните оператори ќе обезбедат преносливост 
на географски претплатнички броеви помеѓу фиксните 
оператори без измена на природата на услугата во сог-
ласност со овој Правилник. 

(4) Мобилните оператори ќе обезбедат преносли-
вост на негеографски броеви за јавни мобилни комуни-
кациски услуги, помеѓу мобилните оператори без изме-
на на природата на услугата во согласност со овој Пра-
вилник. 

(5) Операторите треба да соработуваат во интерес 
на обезбедување на преносливост на броеви. Операто-
рите треба да ги наведат условите за соработка и нив-
ните соодветни задачи и должности во нивните догово-
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ри за пристап на мрежа и договорите за интерконецки-
ја. Операторите кои се обврзани да подготват референт-
на понуда за интерконекција треба да наведат услови за 
преносливост на броеви за мрежите и услугите што се 
предмет на референтната понуда за интерконекција. 

(6) Операторите ќе обезбедат целокупна размена на 
податоци коja се однесува на процедурата за пренесу-
вање за броеви, вклучително и на иницирањето на пре-
несувањето на броеви, во писмена, или друга форма 
доколку е договорена помеѓу операторите.  

(7) За правилно изведување на процедурата на пре-
несување на броеви и соработката помеѓу операторите, 
операторите треба да назначат лица или организациски 
единици за контакт кои ќе бидат достапни едни на дру-
ги. Лицата или организациските единици за контакт 
треба да ги имаат најмалку следниве податоци за кон-
такт резервирани за управувањето на процедурите за 
пренесување на броеви: 

(а) e-mail адреса; 
(б) телефонски број; 
(в) факс; 
(г) поштенска адреса. 

 
Член 5 

Рутирање на повик и рутирање на сигнализација  
(1) Рутирање на повици до пренесени броеви се вр-

ши со вметнување на рутирачки броеви по методите 
Query On Release, All Call Query или други соодветни 
методи. 

(2) За рутирање на повиците до пренесените броеви 
одговорен е: 

(а) операторот во чија мрежа повикот бил иници-
ран, во случај на повици оригинирани во домашна мре-
жа без избор или предизбор на оператор, 

(б) избраниот оператор, во случај на избор или пре-
дизбор на оператор, 

(в) операторот кој го опслужува повикот како  ме-
ѓународен портал, во случај на меѓународни дојдовни 
телефонски повици. 

(3) Доколку операторите не се договорат поинаку, 
тогаш: 

(а) мобилниот оператор во чија мрежа повикот бил 
инициран без избор или предизбор на оператор, е одго-
ворен за рутирање на повиците до пренесени броеви во 
сите мрежи во кои пренесениот број се наоѓа според 
методата Query On Release; 

(б) фиксниот оператор во чија мрежа е инициран 
повикот без избор или предизбор на оператор, како и 
операторот што транзитира повици меѓу мрежи, е одго-
ворен за рутирање на повиците кон пренесени броеви 
во мрежите на други оператори со примена на метода-
та Query On Release; 

(в) доколку оператор, кој е оператор корисник на 
број, прими сигнализациско барање за воспоставување 
на повик кон број што од неговата мрежа е пренесен во 
друга мрежа, тогаш ќе го врати барањето за воспоста-
вување на тој повик на начин определен со точка С 
3.1.3. од препораката на ITU-T Q.769.1 со сигнализаци-
ска порака со вредност #14 (Release cause value #14) 
пропишана со препораката на ITU-T Q.850. 

(4) За рутирање на SMS и MMS до пренесени брое-
ви одговорен е: 

(а) мобилниот оператор од чија мрежа бил оригини-
ран SMS или MMS доколку SMS или ММЅ е оригини-
ран од домашна јавна мобилна комуникациска мрежа; 

(б) мобилниот оператор - корисник на број во случај 
на SMS и MMS што доаѓа од меѓународна мрежа и SMS и 
MMS генериран од јавна фиксна телефонска мрежа. 

 
Член 6 

Услови за пренесување на број  
(1) Операторите ќе ги наведат условите за пренос-

ливост на број во своите општи услови за начинот на 
пристап и користење на јавните комуникациски услуги 
(во понатамошниот текст: општи услови).  

(2) Претплатникот може да поднесе барање за пре-
несување на еден, повеќе или на сите броеви вклучени 
во претплатничкиот договор. Пренесувањето на подре-
дена серија на броеви за ISDN или аналогни претплат-
нички терминални линии е возможно само за целата 
серија на броеви заедно. 

(3) Претплатникот има право повторно да го прене-
се пренесениот број на било кој друг оператор, вклучи-
телно на било кој претходен оператор. 

(4) Претплатникот има право да иницира пренесу-
вање или повторно пренесување на претплатничкиот 
број, во временски период не пократок од 90 дена од 
започнувањето на услугата од операторот. При прене-
сување на број претплатникот е обврзан да ги подмири 
сите обврски за раскинување на претплатничкиот дого-
вор кај операторот - давател. 

(5) Операторот примател е обврзан да прифати ба-
рање на претплатник за преносливост на претплатнич-
ки број, доколку претплатникот ги исполнува одредби-
те наведени во неговите општи услови. 

(6) Операторот давател може да го  одбие барањето 
за пренесување број доколку: 

(а) барањето се однесува на број што не постои; 
(б) барањето е поднесено од неовластено лице; 
(в) барањето е некомплетно, согласно условите да-

дени во општите услови на операторот, така да пренос-
ливоста на број не може да се обезбеди; 

(г) бараниот број веќе е во постапка за пренесува-
ње, односно веќе е поднесено барање за пренесување 
на истиот број; 

(д) претплатничкиот број за кој се бара преносли-
вост е времено или трајно исклучен од мрежата на опе-
раторот давател. 

(ѓ) постојат неисполнети договорни обврски на претп-
латникот кон операторот давател во моментот на барање-
то за пренесување на бројот (пример: склучен договор за 
лојалност на определен период, неплатени сметки заклуч-
но со последната доставена сметка и слично). 

(7) Операторите треба да обезбедат недискримина-
торски услови за претплатниците со пренесени или не-
пренесени броеви. Операторите треба да обезбедат 
континуитет на услугите се до започнувањето на вре-
менската рамка за предавање на број. 

 
Член 7 

Иницирање на пренесување на број  
(1) Претплатникот поднесува барање за склучување 

на претплатнички договор со пренесување на број кај 
операторот примател. 

(2) Барањето за склучување на претплатнички дого-
вор со пренесување на број содржи: 

• согласност на претплатникот дека претплатнички-
от договор склучен со оператор давател се раскинува 
поради остварување на правото на претплатникот за 
пренесување на број; 

• изјава од претплатникот дека ќе ги исполни сите 
обврски кои произлегуваат од претплатничкиот дого-
вор склучен со оператор давател заедно со обврските 
кои произлегуваат поради раскинување на претплат-
ничкиот договор; 

• согласност на претплатникот раскинувањето на 
претплатничкиот договор да стапи на сила со моментот 
на фактичкото пренесување на бројот за кој се бара 
пренeсувањето од операторот давател до операторот 
примател; 

• согласност од претплатникот дека во случај бара-
њето за склучување на претплатнички договор со пре-
несување на број да не стапи на сила, претплатничкиот 
договор со операторот давател да не биде раскинат; 

• овластување на операторот примател во име на 
претплатникот и за негова сметка да го проследи бара-
њето за склучување на претплатнички договор со пре-
несување на број до операторот давател, како и да на-
стапува пред операторот давател во сите активности 
поврзани со процедурата за пренесување на број; 
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• изјава на претплатникот дека ги има исполнето 
сите обврски од претплатничкиот договор со операто-
рот давател на денот на поднесување на барањето за 
склучување на претплатнички договор со пренесување 
на број 

• согласност на претплатникот дека операторот 
примател може да ги пренесува податоците за претп-
латникот на операторот давател. 

(3) Барањето за склучување на претплатнички дого-
вор со пренесување на број е дадено во Прилог 2 на 
овој Правилник и е негов составен дел. 

 
Член 8 

Процедура за пренесување на број 
 
(1) Операторот примател ќе го извести операторот 

давател дека претплатникот поднел барање за склучу-
вање на претплатнички договор со пренесување на број 
во рок не подолг од 2 работни дена од денот на прие-
мот на барањето. 

(2) Операторот давател ќе му одговори на операто-
рот примател за прифаќањето на барање за склучување 
на претплатнички договор со пренесување на број или 
за негово одбивање со образложение во согласност со 
содржината на став (6) од член 6 на овој Правилник во 
рок не подолг од 3 (три) работни дена по приемот на 
известувањето од став (1) од овој член. 

(3) Операторот примател го известува претплатни-
кот за прифаќање или за одбивање на барањето во рок 
не подолг од 1 работен ден по прием на одговорот од 
став 2 на овој член.  

(4) По отстранување на причините за одбивање на 
барање за склучување на претплатнички договор со 
пренесување на број од став (6) на член 6 од овој Пра-
вилник, претплатникот поднесува ново барање за склу-
чување на претплатнички договор со пренесување на 
број. 

(5) Во случај на прифаќање на барањето за склучу-
вање на претплатнички договор со пренесување на 
број, операторот примател склучува претплатнички до-
говор со претплатникот. 

(6) Операторот примател е обврзан во рок не по-
долг од еден работен ден по склучување на претплат-
ничкиот договор да направи трансакција на запис во 
ЦБП за конкретниот склучен претплатнички договор.  

(7) Временската рамка за предавање на бројот за-
почнува во рок од 7 (седум) работни дена од денот на 
трансакцијата за запис на податоци во ЦБП. Во случај 
на барање за пренесување на повеќе од 1000 броеви на 
еден претплатник операторот давател може да побара 
од Агенцијата согласност за пролонгирање на рокот од 
овој  став. 

(8) Во случај на грешка при записот во ЦБП рокот 
од став 7 на овој член започнува по денот на корекција 
на грешката.  

(9) Доколку условите од точка (д) и (ѓ) од став (6) 
од член 6 од овој Правилник се исполнети, како и до-
колку претплатникот не ги подмири еднократниот на-
доместок за пренесување на број, операторот давател 
има право да побара од операторот примател да го пре-
кине обезбедувањето на услуги на претплатникот со 
пренесен број од неговата мрежа се додека не се под-
мират обврските. Во барањето за престанок на обезбе-
дување услуги до операторот примател, кое се доставу-
ва и до Агенцијата, операторот давател е обврзан кон-
кретно да ги наведе причините за барањето. Операто-
рот примател е обврзан да постапи по барањето и да го 
исклучи претплатникот од неговата мрежа, а Агенција-
та го суспендира бројот од ЦБП. По подмирување на 
обврските кои биле причина за суспендирањето, опера-
торот давател во рок од еден работен ден ја известува 
Агенцијата, а Агенцијата во рок од еден работен ден ја 
прекинува суспензијата за претплатничкиот број. 

Член 9 
Пренесување на број со истовремен разврзан  

пристап на локална јамка 
 
Во случај на пренесување на број истовремено со 

разврзан пристап на локална јамка, операторите го до-
говараат датумот на изведбата на разврзан пристап на 
локална јамка и за пренесување на бројот, кој може да 
биде различен од рокот наведен во став (5) од член 8 од 
овој Правилник. 

 
Член 10 

Надоместоци 
 
(1) Операторот примател е должен на операторот 

корисник на број да му го плати годишниот надоме-
сток  по единечен број пропорционално според искори-
стеноста на соодветната доделена серија за сите прене-
сени броеви кај него за состојба 31 Декември претход-
ната година до 31 Јануари во тековната година по изда-
дена фактура од операторот корисник на бројот. 

(2) Во случај на спор меѓу оператори, Агенцијата 
постапува согласно одредбите од членовите 122-133 од 
Законот за електронските комуникации. 

(3) Оператор корисник на број не смее да откаже 
доделена серија од најмалку 1000 броеви во која има 
активен барем еден пренесен број во друг оператор. 

 
Член 11 

Надоместоци за услугите поврзани со преносливост 
на број 

 
(1) Операторите не можат да бараат било каков до-

полнителен директен надоместок поврзан со преносли-
вост на број од претплатниците на своите услуги кои 
побарале преносливост на број, освен еднократен надо-
месток за покривање на трошоците за преносливост на 
број, при што висината на тој надоместок не смее да 
биде толку висока за да послужи како обесхрабрување 
за користење на услугата. Еднократниот надоместок 
операторот давател го фактурира од претплатникот со 
последната сметка. 

(2) Операторите не можат повиците кон пренесени-
те броеви да ги наплатуваат поскапо од повиците кон 
другите броеви во иста јавна електронска комуникаци-
ска мрежа кои што се употребуваат за обезбедување на 
истите јавни електронски комуникациски услуги, а не 
се пренесени од нивната јавна електронска комуника-
циска мрежа. 

(3) Операторите не можат да применат повисоки 
цени за интерконекција за повици кон пренесени брое-
ви во однос на повици кон не-пренесени броеви што се 
употребуваат за обезбедување на исти јавни електрон-
ски комуникациски услуги. 

 
Член 12 

Право над пренесен број 
 
(1) При склучување на претплатнички договор со 

пренесување на број, операторот корисник на број 
останува носител на правото на користење на доделе-
ните броеви и/или серии на броеви.  

(2) Во случај на раскинување на претплатничкиот 
договор со пренесување на број, операторот примател е 
должен во рок не подолг од 7 работни денови од денот 
на деактивирање на бројот да ја извести Агенцијата 
при што ќе го наведе точниот датум на деактиваирање. 
По истекот на времето на мирување согласно општите 
услови на операторот примател, операторот корисник 
може да го активира бројот. Во периодот на мирување 
обврската за надоместок за користење на бројот е на 
операторот примател. 
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III. ЦЕНТРАЛНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ (ЦБП)  
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА БРОЕВИ 

 
Член 13 

Развој, управување и одржување на ЦБП системот 
 
(1) Агенцијата за електронски комуникации го раз-

вива, управувува и одржува ЦБП ситемот. 
(2) Агенцијата ги покрива трошоците за воспоста-

вување и работење на ЦБП системот од надоместокот 
за користење на доделени броеви и серии на броеви. 

 
Член 14 

Содржина на податоците во ЦБП и начинот  
на работење со нив  

(1) Управувањето со податоците за операторите со-
држани во Прилог 1 кој што е составен дел на овој пра-
вилник, го организира Агенцијата за електронски ко-
муникации и истите ги одржува во ЦБП системот.  

(2) Операторите ги внесуваат податоците во врска 
со барањата за пренесување на број вклучувајќи ги и 
рутирачките броеви во електронска форма во соглас-
ност со интерфејсот и апликацијата на ЦБП системот 
во рамките на трансакциите со ЦБП системот. 

(3) Агенцијата може да изврши трансакции врз ос-
нова на писмено барање од оператор доколку операто-
рот е привремено спречен да пристапи на ЦБП систе-
мот како резултат од привремени технички проблеми 
со образложение за причината. 

(4) Операторот превзема (download) пораки од ЦБП 
системот.  

(5) Секој оператор пристапува на податоците за ру-
тирање на пренесените броеви на еднаква основа. 

(6) Размената на податоците е во електронска фор-
ма преку сигурен и заштитен линк на начин што овоз-
можува гарантиран интегритет на содржината на 
трансакцијата и гарантирана идентификацијата на 
страната која ја врши трансакцијата.  

(7) Во ЦБП системот сите трансакции треба да би-
дат евидентирани (log) и архивирани заради утврдува-
ње на одговорноста за трансакцијата. Операторите не-
маат право на пристап до архивата на евидентираните 
трансакции (log-ови). Врз основа на оправдано писме-
но барање од оператор Агенцијата може да ги даде по-
бараните податоци од архивата на евидентираните 
трансакции (log-ови). 

(8) Деталниот технички опис за трансакциите и на 
комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и 
операторите, како и нивни идни измени, по усогласува-
њето со операторите, Агенцијата ќе го објави на своја-
та веб страна. 

 
Член 15 

Управување со податоци  
(1) ЦБП системот треба да биде функционален да 

прима податоци за рутирање од операторите во секое 
време и мора да овозможи непрекинат пристап на опе-
раторите согласно со нивното право на пристап. 

(2) Агенцијата е одговорна да обезбеди податоците 
зачувани во ЦБП системот да бидат идентични со по-
датоците внесени од операторите. 

(3) Операторот примател е обврзан да ги внесе по-
датоците во врска со пренесените броеви во ЦБП си-
стемот без грешки.  

(4) Операторите се должни да ги ажурираат своите 
локални бази (ЛБП) со ЦБП системот до завршувањето 
на временската рамка за предавање на број. 

(5) ЦБП системот ги ефектуира сите барања за пре-
несување на броеви само во дефинираната временска 
рамка за предавање на броеви. 

(6) ЦБП системот ќе одбие нерегуларно барање за 
пренесување на броеви (барање со несоодветен фор-
мат, некомплетно барање или ненавремено поднесено 
барање) и за тоа ќе го информира операторот кој бара 
пренесување на број. 

Член 16 
Процедури за превземање на податоци 

(downloading) 
 
(1) Операторот може да иницира превземање на по-

датоци за рутирање во секое време. 
(2) Податоците за рутирање можат да се превземат 

со процедури определени во деталниот технички опис 
на трансакциите и на комуникацискиот интерфејс по-
меѓу ЦБП системот и операторите од член 14 став 8 на 
овој Правилник. 

 
Член 17 

Процедури за внесување на податоци 
 
(1) Процедурите за внесување на податоци за рути-

рање се следните: 
(а) запис за пренесување; 
(б) проверка на запис за пренесување; 
(в) прекинување на употреба на број. 
(2) Записот за пренесување не се менува за време на 

процедурата за пренесување на броеви во ЦБП систе-
мот. Во случај на барање за промена на податоците, за-
писот треба да биде откажан во ЦБП системот при што 
започнува нова процедура за пренесување на броеви во 
ЦБП системот.  

 
Член 18 

Запис и проверка на запис за пренесување  
на броеви 

 
(1) Записот во ЦБП системот за пренесување на 

број го врши операторот примател. 
(2) Записот за пренесување на број треба да содр-

жи: 
(а) идентификатор на трансакцијата; 
(б) код на операторот давател и операторот прима-

тел; 
(в) рутирачки код на операторот примател. 
(г) број што се пренесува, а во случај на пренесува-

ње на одредена серија на броеви почеток и крај на пре-
несената подредена серија на броеви; 

(д) ременска рамка за предавање на броеви; 
(3) Операторот давател до започнување на времен-

ската рамка за пренесување на број има право да изврши 
проверка на записот. Доколку записот содржи погрешни 
податоци операторот давател ја известува Агенцијата 
која ја запира постапката на пренесувањето. 

 
Член 19 

Откажување на запис за пренесување на броеви 
 
Операторот примател не може да откаже запис за 

пренесување на број по извршување на трансакција на 
запис за пренесување на бројот во ЦБП системот.  

 
Член 20 

Прекинување на употреба на пренесен број 
 
(1) ператорот примател треба да го извести ЦБП си-

стемот доколку пренесен број престанува да се употре-
бува поради раскинување на претплатнички договор во 
рок не подолг од 24 часа по раскинувањето на претп-
латничкиот договор со корисникот. 

(2) Известувањето за прекинување на употреба на 
пренесен број треба да содржи: 

(а) идентификатор на трансакцијата, 
(б) код на операторот кој обезбедува пристап на 

претплатник, 
(в) рутирачки код, 
(г) број што бил пренесен, а во случај на пренесена 

одредена серија на броеви почеток и крајот на пренесе-
ната подредена серија на броеви; 

(д) време на прекинувањето. 
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(3) ЦБП системот ќе ја поништи информацијата за 
рутирање наменета за бројот или серијата од броеви во 
базата на податоци со почеток од временската рамка 
која соодветствува на времето на прекинување. 

 
Член 21 

Управување со податоците за операторите 
 
(1) Агенцијата доделува и одзема кодови на опера-

тори и објавува ажурирана листа на доделените кодови 
на оператори на својата веб страна. 

(2) Агенцијата ги внесува податоците за оператори-
те во ЦБП системот и на операторите им доделува со-
одветна идентификација и автентификација за пристап 
за вршење на трансакции со ЦБП системот.  

(3) Операторот е обврзан да ги обезбеди податоците 
дадени во Прилог 1 на овој Правилник за ЦБП систе-
мот. За било каква промена на податоците од Прилог 1 
на овој Правилник, операторот е должен да ја извести 
Агенцијата во рок не подолг од 3 (три)  работни дена 
од денот на промената. 

(4) Во случај на одземање на код на оператор, Аген-
цијата во ЦБП системот ги прави неважечки податоци-
те за операторот. 

 
Член 22 

Пријава и решавање на грешки 
 
(1) Агенцијата ги регистрира сите испади на ЦБП 

системот во сопствената евиденција. 
(2) Операторот може да пријави испад на ЦБП си-

стемот во секое време по факс или e-mail верификуван 
со дигитален сертификат. 

(3) Пријавата за грешка треба да го содржи следното: 
(а) име на операторот; 
(б) име на лицето кое ја пријавува грешката, име на 

корисникот на операторот и телефонски број, код на 
операторот; 

(в) точен опис на грешката; 
(г) начин на детектирање на појавувањето на гре-

шката; 
(д) време и датум на детектирање на грешката; 
(ѓ) време и датум на пријавата. 
(4) Агенцијата по известувањето за грешка ќе от-

почне со анализирање на грешката. По завршување на 
анализата, Агенцијата ќе го извести операторот за при-
чината за грешка и за очекуваното време за кое гре-
шката ќе се исправи. Во случај на испад на ЦБП систе-
мот со поголемо времетраење, Агенцијата ќе ги изве-
сти операторите и ќе наложи во времетраењето додека 
ЦБП системот не е функционален да не се врши прене-
сување на броеви. 

(5) Агенцијата подготвува запис за пријавата на 
грешка и обезбедува информации на сите оператори по 
затворањето на процесот за исправка на грешки. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 23 

Преодни одредби 
 
(1) Операторите имаат обврска да обезбедат пре-

носливост на броеви од 01.07.2007 година. 
(2) Операторите се обврзани најдоцна до 01.04.2007 

година да ги усогласат своите општи услови за начинот 
на пристап и користење на јавните комуникациски ус-
луги со одредбите на овој Правилник. 

(3) Операторите ќе започнат со процедурите за во-
ведување на преносливост на броеви откако Агенција-
та на својата веб страна ќе го објави деталниот технич-
ки опис за трансакциите и на комуникацискиот интер-
фејс помеѓу ЦБП системот и операторите од член 14 
став (8) на овој Правилник. 

Член 24 
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, правилникот ќе биде обја-
вен на веб-страната на Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

 
          Бр. 11-60/5                       Агенција за електронски  
21 декември 2006 година                   комуникации 

        Скопје                               Комисија 
                                               Претседател, 

        Софче Јовановска, с.р. 
  
 

ПРИЛОГ 1 
 

Формулар за податоци на оператор 
за употреба на ЦБП системот 

 
Податоци за операторот: 

Име: 
Даночен број: 
 

Податоци за лицето за контакт на операторот, за раз-
вој на софтвер/интерфејс во врска со ЦБП системот: 

Организациска единица: 
Адреса на работа: 
Телефон: 
Факс: 
Е-mail на работа 
 

Податоци за лицето за контакт на операторот, за 
управување со барања за пренесување на број: 

Организациска единица: 
Адреса: 
Телефон: 
Факс: 
Е-mail: 
 

Именуваните лица за контакт на операторот се овласте-
ни да работат во името на операторот за цели поврзани 
со ЦБП. 

 
Рутирање до пренесен број: 

Одговорен  оператор: 
 
Датум........................... 
     
...................................................... 
 овластен потписник 
 
 

ПРИЛОГ 2 
 

Барање за склучување на претплатнички договор 
со пренесување на број 

 
Јас долупотпишаниот ...............................1,2 БАРАМ 

и СЕ СОГЛАСУВАМ претплатничкиот договор склу-
чен со ................................................................................... 
(оператор на јавна електронска комуникациска мрежа) 
за обезбедување на јавни телефонски услуги, за претп-
латничката линија/линии со повикувачки број/броеви 
................................................................ да биде раскинат 
поради моето барање за пренесување на број/броеви. 

 
ИЗЈАВУВАМ дека ќе ги исполнам сите обврски 

кои произлегуваат од истиот договор, заедно со обвр-
ските кои произлегуваат од самото раскинување. 
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СЕ СОГЛАСУВАМ раскинувањето на претплат-
ничкиот договор за претплатничката линија/линии на-
веден во претходниот став да стапи на сила со момен-
тот на фактичкото пренесување на бројот/броевите за 
кој/кои се бара пренесувањето од операторот на јавна 
комуникациска мрежа  ...................................................... 
(операторот давател) до операторот на јавна комуника-
циска мрежа ............................... (операторот примател). 

 
Во случај пренесувањето на бројот/броевите наве-

ден/и во став 1 од ова барање да не стапи на сила, то-
гаш и моето барање за раскинување на претплатнички-
от договор нема да стапи на сила. 

 
ИЗЈАВУВАМ дека сакам да го искористам моето 

право на преносливост на број согласно член 84 од За-
конот за електронските комуникации („Сл. Весник на 
РМ“, бр. 13/2005) и ИЗЈАВУВАМ дека го избирам 
............................................................................................. 
(оператор на јавна комуникациска мрежа) за обезбедува-
ње на јавни телефонски услуги со кој склучувам претп-
латнички договор со задржување на мојот/моите пови-
кувачки број/броеви наведени во став 1 од ова барање. 

 
СЕ СОГЛАСУВАМ претплатничкиот договор склу-

чен со операторот на јавна комуникациска мрежа 
............................................................................................... 
(операторот давател) да биде раскинат за претплатнич-
ката линија/линии со повикувачки број/броеви за кои 
барам да бидат пренесени. Воедно го ОВЛАСТУВАМ 
операторот на јавна комуникациска мрежа..................... 
(операторот примател) во мое име и за моја сметка да 
го проследи ова мое барање за раскинување на претп-
латничкиот договор со операторот давател, како и да 
настапува пред операторот давател во текот на проце-
дурата за пренесување на бројот/броевите. 

 
ИЗЈАВУВАМ дека немам неподмирен долг кон 

операторот на јавна комуникациска мрежа 
...........................................................(операторот давател) 
и дека во овој момент против мене не е покрената по-
стапка за присилно извршување во согласност со закон. 

 
СЕ СОГЛАСУВАМ дека операторот на јавна кому-

никациска мрежа (операторот давател) ........................ 
може да му ги пренесува моите податоци на операто-
рот на јавна комуникациска мрежа.................................. 
(операторот примател) за процедурата за пренесување 
на бројот/броевите. 

 
Претплатник 
Име и презиме 1 / Назив 2 : ............................................... 
Татково име1 / Судски регистерски број 2 : .................... 
ЕМБГ 1 / ЕДБ 2 : ................................................................. 
Адреса 1 / Адреса на седиштето 2 :................................... 
.............................................................................................. 
Повикувачки број/броеви кои ќе се пренесуваат: 
...............................................................................................
............................................................................................... 

 
..........................................        
.......................................... 

  (место и датум)            (потпис 1,2 и печат2) 
 

__________________ 
1 за физички лица 
2 за правни лица 

139. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 36 став 5 од За-

конот за електронските комуникации ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 13/2005), Комисијата како 
орган на Агенцијата за електронски комуникации на со-
станокот одржан на ден 21.12.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ  
НА ЦЕНИ ЗА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува методологијата за 
формирање на цени за универзалната услуга.  

 
Член 2 

Овој правилник има за цел да се обезбеди достап-
ност на јавните електронски комуникациски услуги 
што ги обезбедуваат давателите на универзална услуга 
по прифатлива цена за сите крајни корисници во Ре-
публика Македонија, без оглед на нивната географска 
локација. 

 
Член 3 

Давателите на универзална услуга треба да ги утвр-
дуваат цените и општите услови за плаќање така што 
претплатниците на определени услуги што се обезбе-
дуваат како универзална услуга не се должни да платат 
за услугите што не се неопходни или не се бараат за 
обезбедување на овие услуги. 

 
Член 4 

Висината на цените на услугите што ги обезбедува-
ат давателите на универзална услуга треба да бидат ба-
зирани на трошоци. Цените на поединечните услуги 
што се опфатени во универзалната услуга мора да би-
дат еднакви за сите крајни корисници на целата терито-
рија на Република Македонија. 

 
Член 5 

Давателите на универзална услуга можат да пону-
дат посебни цени или пакети, за претплатници со ста-
тус на социјален случај и/или претплатници со посебни 
потреби согласно со закон што се разликуваат од цени-
те кои се однесуваат на другите претплатници. 

 
Член 6 

Давателот на универзална услуга треба на своите 
претплатници да им обезбеди можност за ограничува-
ње на користење на услугите, како селективна забрана 
за појдовни повици, како и детална сметка за услугите, 
бесплатно и можност за плаќање однапред за пристап и 
користење на услугите. 

 
Член 7 

Давателите на универзална услуга треба цените на 
услугите да ги направат јавно достапни, а пред секоја 
промена на цените навремено, претходно да ја известат 
Агенцијата. 

 
Член 8 

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 се обја-
ви на веб страната на Агенцијата. 

 
          Бр. 11-60/9                         Агенција за електронски  
21 декември 2006 година                  комуникации 
             Скопје                         Комисија 

                                        Претседател, 
                                               Софче Јовановска, с.р. 
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140. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 38 став 4 од За-

конот за електронските комуникации ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 13/2005), Комисијата како 
орган на Агенцијата за електронски комуникации на со-
станокот одржан на ден 21.12.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕАЛНИ 
ТРОШОЦИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПОВОЛНОСТИ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 
Член 1 
Предмет  

Со овој правилник се пропишува методот за прес-
метување на реалните трошоци и нематеријалните по-
волности што треба да се земат предвид при пресмету-
вање на реалните трошоци за обезбедување на универ-
зална услуга во Република Македонија. 

 
Член 2 
Цел  

Овој правилник има за цел да обезбеди надоместо-
кот за обезбедување на универзална услуга што давате-
лот на универзална услуга има право да го побара од 
Агенцијата за електронски комуникации (во поната-
мошниот текст: Агенцијата) за покривање на трошоци-
те што тој ги има од обврската за обезбедување на уни-
верзална услуга да биде пресметан на реална основа. 

 
Член 3 

Дефиниции  
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

за електронските комуникации, се употребуваат и изра-
зи кои го имаат следното значење: 

a) обврска за обезбедување на универзална услуга е 
обврска што Агенцијата по склучување на договор со 
давателот на универзална услуга му ја наметнува на 
еден или повеќе даватели на универзална услуга, така 
да универзалната услуга се обезбедува на целата тери-
торија на Република Македонија; 

б) нематеријални поволности од обезбедување на 
универзална услуга се поволности што давателот на 
универзална услуга ги стекнува заради зголемена пре-
познатливост на неговиот трговски заштитен знак (ло-
го на компанијата), присутноста на целата територија 
на државата и на тоа споредливо помалите трошоци 
што му се потребни за ширење на својата мрежа до но-
ви корисници, животниот циклус на одделен корисник 
и маркетингшката предност заради пристапот до голе-
мата база на телефонски корисници. Нематеријалните 
поволности не можат непосредно да се измерат, но за-
тоа повеќето можат да се оценат; 

в) материјални поволности од обезбедување на уни-
верзална услуга се поволности што се мерливи и кои 
што давателот на универзална услуга ги стекнува на 
пример заради водењето збирна сметка и збирна база 
на податоци.  

Член 4 
Пресметка на реалните трошоци  

(1) Давателот на универзална услуга е должен обвр-
ската за обезбедување на универзална услуга да ја ис-
полнува врз база на реални трошоци. 

(2) Пресметката на реалните трошоци мора да биде 
базирана на принципите на објективност, пропорцио-
налност, транспарентност и недискриминација. 

(3) Реалните трошоци за обезбедување на универ-
зална услуга се пресметуваат така што од трошоците за 
обезбедување на универзалната услуга се одземаат 
приходите, материјалните и нематеријалните поволно-
сти стекнати со обезбедување на универзалната услуга. 

(4) Доколку давателот на универзална услуга врши 
повеќе услуги опфатени со универзалната услуга, треба 
да ги пресмета трошоците за обезбедување на универ-
зална услуга одделно за секоја услуга опфатена со уни-
верзалната услуга, при што давателот на универзална 
услуга вкупните реални трошоци за обезбедување на 
универзална услуга ги пресметува како сума на реални-
те трошоци за секоја одделна услуга опфатена со уни-
верзалната услуга, од кои потоа се одземаат нематери-
јалните поволности. 

(5) Трошоците за обезбедување на универзална ус-
луга можат да ги содржат трошоците за обезбедување 
единствено на услугите опфатени со член 33 од Зако-
нот за електронските комуникации. 

(6) При пресметка на реалните трошоци не се зема-
ат предвид: 

а) трошоците што се последица на неможноста за ре-
баланс на цените на давателот на универзална услуга по-
ради мерки донесени за регулација на релевантен пазар; 

б) трошоци наменети за безбедноста и одбраната на 
државата; 

в) трошоци за обезбедување на комуникациски ус-
луги кои не се опфатени со универзалната услуга, а се 
наменети за училишта, болници и слично; 

г) компензации и вратени средства на корисниците 
заради несоодветен квалитет на универзалната услуга; 

д) трошоци на замена, проширување или надградба 
на опрема заради модернизација на комуникациската 
мрежа, која што не е потребна за подобрување или ис-
полнување на параметрите за квалитет на универзална-
та услуга; 

ѓ) трошоци заради водење на посебно сметководс-
тво за трошоците за обезбедување на универзалната ус-
луга. 

(7) Давателот на универзална услуга има право при 
пресметка на реалните трошоци да пресметува разумна 
стапка на поврат на ангажираниот капитал (ROCE). 

(8) Во пресметката на реалните трошоци на давате-
лот на универзалната услуга, целата постапка и критери-
умите за пресметка треба да бидат јасно претставени. 

(9) Давателот на универзална услуга мора јасно да 
ги означи и опише: 

а) профитабилните и непрофитабилните географски 
подрачја; 

б) критериумите за определување на профитабилни 
и непрофитабилни крајни корисници; 

в) профитабилните корисници во непрофитабилни-
те географски подрачја; 

г) непрофитабилните корисници во профитабилни-
те географски подрачја; 

д) границата при која корисникот станува непрофи-
табилен; 

ѓ) критериумите за определување на непрофитабил-
но географско подрачје; 

е) трошоците што можат да се избегнат за непрофи-
табилните корисници. 

 
Член 5 

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 се обја-
ви на веб страната на Агенцијата. 

 
          Бр. 11-60/7                       Агенција за електронски  
21 декември 2006 година                   комуникации 

        Скопје                               Комисија 
                                              Претседател, 

        Софче Јовановска, с.р. 
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141. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 39 став (1) од 

Законот за електронските комуникации (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 13/2005), Комисија-
та како орган на Агенцијата за електронски комуника-
ции (во понатамошниот текст: Агенцијата) на состано-
кот одржан на ден 21.12.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ ТРО-
ШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 
Член 1 
Предмет  

Со овој правилник се утврдува висината на средс-
твата за надоместување на реалните трошоци за врше-
ње на универзална услуга во Република Македонија. 

 
Член 2 
Цел  

Овој правилник има за цел да се утврдат износите 
на средства за надоместување на реалните трошоци 
кои давателот на универзална услуга ги има при врше-
њето на универзалната услуга, а кои се обезбедуваат од 
операторите кои поседуваат јавни комуникациски мре-
жи и давателите на јавни комуникациски услуги на те-
риторијата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Обврска за обезбедување на средства за надоместу-
вање на реалните трошоци  

(1) Сите оператори кои поседуваат јавни комуника-
циски мрежи и сите даватели на јавни комуникациски 
услуги на територијата на Република Македонија кои 
годишно остваруваат минимален бруто-приход од 
100.000 евра, се должни да обезбедуваат средства за 
надоместување на реалните трошоци на давателот на 
универзална услуга. 

(2) Износот на средствата од став (1) на овој член, 
не смее да биде повисок од 1% од вкупниот приход 
што се остварува со вршење на работа со јавни кому-
никациски мрежи и давање комуникациски услуги. 

(3) Средствата за надоместување на реалните тро-
шоци на давателот на универзалната услуга, сите опе-
ратори на јавни комуникациски мрежи и даватели на 
јавни комуникациски услуги од став (1) на овој член се 
должни да ги платат по добиена фактура од Агенцијата 
во корист на Фонд за универзална услуга, најдоцна до 
30 април во тековната година за претходната година. 

(4) Пресметката на износот на средствата од став (2) 
на овој член, Агенцијата го врши врз основа на доставе-
ните податоци за остварените приходи од вршење на ра-
боти со јавни комуникациски мрежи и давање јавни кому-
никациски услуги во Република Македонија во претход-
ната година, за секој оператор или давател посебно. 

(5) Податоците за остварените приходи во претход-
ната година, Агенцијата ги обезбедува од сите операто-
ри и даватели најдоцна до 31 март секоја година врз ос-
нова на нивната завршна сметка. 

 
Член 4 

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 се обја-
ви на веб страната на Агенцијата. 

 
       Бр. 11-60/6                       Агенција за електронски  
21 декември 2006 година                   комуникации 

        Скопје                              Комисија 
                                             Претседател, 

        Софче Јовановска, с.р. 

142. 
Врз  основа на  член 14 точка а) и член 35 став (5) од 

Законот за електронските комуникации ("Службен вес-
ник на Република Македонија"бр. 13/2005), Комисијата 
како орган на Агенцијата за електронски комуникации  
на состанокот одржан на 21.12.2006 година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАП-
КА СО ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА 

ДАВАТЕЛ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 
 

Член 1 
Предмет 

 
(1) Со овој  правилник се пропишува постапката на 

јавен тендер со претквалификација   за избор на дава-
тел на универзална услуга, која ја спроведува Агенци-
јата за елктронски комуникации (во понатамошниот 
текст: Агенција).  

 
Член 2 
Цел 

 
(1) Со овој правилник се има за цел да се обезбеди 

еден или повеќе  даватели на универзална услуга  пре-
ку спроведување на постапка за објавување на јавен 
тендер со претквалификација. 

(2) Постапката на јавен тендер со претквалифика-
ција се спроведува со цел однапред да се знае дали по-
стојат доволен број на квалификувани заинтересирани 
страни/даватели на комуникациски услуги кои ги ис-
полнуваат минималните услови  од економско-финан-
сиска и техничка природа . 

(3) Постапката на јавен тендер со претквалифика-
ција се обезбедува  преку објективни и транспарентни 
критериуми.  

 
Член 3 

Постапка за јавен тендер со претквалификација 
 
(1) Агенцијата  спроведува постапка на јавен тендер 

со претквалификација кога врз основа на објавен повик 
за економско-финансиска и техничка способност  на 
пријавените кандидати и врз основа на утврдени крите-
риуми, врши избор на одреден број кандидати кои би 
биле способни/подготвени и квалификувани со сигур-
ност да ја обезбедуваат универзалната услуга. 

(2) Критериумите за избор на давател на универзал-
на услуга особено се однесуваат на: 

а) подготвеноста на давателот на услугата да обез-
беди универзална услуга во определена област за пери-
од дефиниран во тендерската документација; 

б) висина на потребни средства за обезбедување на 
услугата и соодветниот нето трошок за тоа обезбедува-
ње, и соодветниот износ на надомест од фондот за уни-
верзална услуга што го бара операторот за да ја спрове-
де примената на универзалната услуга. 

(3) Критериумите за оценување врз основа на кои 
ќе се врши избор на давател на универзална услуга 
Агенцијата ги определува во одлуката за објавување на 
јавен тендер со претквалификација и во тендерската 
документација, а  можат да бидат изразени во бодови 
или парични вредности. 

(4) Критериумите се вреднуваат по редоследот на 
нивната важност и кога се изразуваат во бодови, вкуп-
ното вреднување  треба да биде  до 100. 

(5) По објавувањето на повикот определените кри-
териуми не смеат да се менуваат, односно при оценува-
њето се применуваат само оние критериуми кои се 
определени со одлуката од став (3) на овој член и во 
тендерската документација. 
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Член 4 
Фази во јавниот тендер 

 
(1) Постапката за јавен тендер со предквалификаци-

ја се спроведува во две фази, 
(2) Во првата фаза (претквалификација): 
а) јавно се објавува повик (јавен повик) до сите за-

интересирани страни да достават барања за учество во 
постапката за избор на давател на универзална услуга; 

б) се утврдува нивната економско-финансиска и 
техничка способност (финансиско-економски бонитет, 
техничко-технолошки бонитет изразен преку опрема и 
други капацитети потребни за реализација, менаџерска 
способност, искуство на стручниот кадар, доказ за ре-
гистација на соодветната дејност, доказ дека не е изре-
чена прекршочна санкција за забрана за вршење на деј-
ност и доказ дека подносителот на барањето не е под 
стечај или ликвидација); 

в) се избираат способните кандидати кои можат да 
обезбедуваат универзална услуга. 

(3) Во втората фаза Агенцијата упатува писмена по-
кана без јавно објавување до сите избрани способни 
кандидати да достават понуда на кои им ја доставува и 
тендреската документација. 

(4) Само повиканите кандидати имаат право на 
учество понуда. 

 
Член 5 

Содржина на огласот 
 
(1) Огласот содржи: 
а) име, адреса и седиште  на Агенцијата и податоци 

за контакт (број на телефон, телефакс); 
б) број на јавниот повик; 
в) намерата заради што се објавува јавниот повик - 

избор на давател на универзална услуга; 
г) докази односно документација кои на заинтере-

сираните страни  им се потребни за докажување на еко-
номско-финансиска и техничката способност; 

д) минимум критериуми врз основа на кои ќе се 
оценува способноста на заинтересираните страни; 

ѓ) краен датум за прием на барањата за учество од 
заинтересираните страни и контакт адреса; 

е) рок за донесување на одлука за квалификација на 
пријавените заинтересирани страни; 

ж) рок за доставување на барањата за учество кој не 
може да биде покус од 30 (триесет) дена од денот на 
објавување на повикот. 

 
Член 6 

Одлучување за способноста на заинтересираните 
страни во правата фаза  (претквалификација) 
       
(1) Агенцијата одлучува за способноста на заинте-

ресираните страни врз основа на доставената докумен-
тација за економско-финансиската и техничката спо-
собност. 

(2) Агенцијата при одлучување за способноста на 
заинтресираните страни не смее да применува дискри-
минаторски и други дополнителни финансиско и тех-
ничко аминистративни  услови што не се предвидени 
со јавниот повик. 

(3) Агенцијата ќе ја исклучи заинтересираната стра-
на за која ќе оцени дека доставените документи со кои 
се докажува способноста се лажни, неточни или некомп-
летни и за тоа писмено ќе ја извести со образложение. 

(4) Агенцијата донесува одлука за економско-фи-
нансиски и технички способни заинтересирани страни, 
чиј број треба да биде доволен за да се обезбеди конку-
ренција. 

(5) Рокот за донесување на одлуката од став (4) од 
овој член не може да биде подолг од 3 (три) месеци од 
денот на доставувањето на барањата од заинтересира-
ните страни. 

(6) Ако Агенцијата оцени дека за донесување на од-
луката е потребно подолг рок од рокот утврден во став 
(5) од овој член, тогаш во рок од 30 (триесет) дена од 
денот на доставување на барањето за учество, ќе ги из-
вести сите заинтересирани страни за причините  за 
продолжување на рокот. 

(7) Агенцијата во рок од 10 (десет) дена од денот на 
донесување на одлуката ги известува сите кандидати 
со образложение за донесената одлука. 

(8) Незадоволните заинтересирани страни имаат 
право на жалба во рок од 15 (петнаесет) дена од денот 
на приемот на известувањето до Комисијата како орган 
на Агенцијата за електронски комуникации. 

(9) Агенцијата на сите квалификувани заинтереси-
рани страни им доставува писмена покана за поднесу-
вање на понуда за учество. 

 
Член 7 

Одлучување за избор во втората фаза 
 
(1) Писмена покана за поднесување на понуда треба 

да содржи: 
- адреса на подносителот на понудата (кандидат); 
- повикување на бројот на објавениот јавен повик; 
- предмет на јавниот повик; 
- содржина на понудата; 
- критериуми за избор и нивно бодирање; 
- краен рок за поднесување на понудите; 
- време и место за подигање и условите за плаќање 

на тендерската документација; 
-место, ден и час на одржување на јавно отварање 

на понудите. 
 

Член 8 
(1) Рокот за примање на понудите не може да биде 

покус од 40 (четириесет) дена од денот на испраќање 
на писмената покана. 

(2) Во случај на итност рокот за прием на понудите 
не може да биде покус од 30 (триесет) дена од денот на 
испраќање на писменото барање. 

 
Член 9 

(1) Агенцијата врши избор врз основа на критериу-
мите утврдени во писмената покана од член 7 од овој 
Правилник. 

(2) Одлуката за избор, за неизбор или за неуспех на 
тендерот/поништување на тендерот за давател на уни-
верзална услуга ја донесува Агенцијата во писмена 
форма. 

(3) Одлуката од став (2) на овој член содржи број на 
јавниот повик, број и датум на одлуката за потреба од 
јавен повик за избор на давател на универзална услуга, 
начинот на избор и законската основа за користење на 
овој начин, предмет на објавениот јавен повик, причи-
ни за избор, за неизбор или за неуспех на тендерот/по-
ништување на тендерот за давател на универзална ус-
луга, упатство за правна заштита и потпис на одговор-
ното лице на Агенцијата. 

(4) Агенцијата веднаш по извршениот избор на да-
вател на универзална услуга, во писмена форма го из-
вестува секој  кандидат за причините за негов неизбор, 
како и за носителот на изборот  на давател на универ-
зална услуга.  

Член 10 
(1) Агенцијата склучува договор со давателот на 

универзалната услуга по завршена тендерска постапка 
и по претходно добиена согласност од министерот над-
лежен за електронски комуникации. 

 
Член  11 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ,,Службен весник на Република Македонија“. 
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По влегувањето во сила, овој правилник ќе се обја-
ви на веб страната на Агенцијата. 

 
         Бр. 11-60/10                    Агенција за електронски  
21 декември 2006 година                   комуникации 

        Скопје                             Комисија 
                                              Претседател, 

        Софче Јовановска, с.р. 
___________ 

143. 
Врз основа на член 14, точка а) и член 120 од Зако-

нот за електронските комуникации (“Службен весник 
на РМ” бр.13/2005) и член 13, точка 1 од Статутот на 
Агенцијата за електронски комуникации, Комисијата 
како орган на Агенцијата за електронски комуникации, 
на состанокот одржан на ден 21.12.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ДИГИТАЛНА ТЕ-
ЛЕВИЗИСКА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ОД 

ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат условите за ра-

бота на дигитална телевизиска опрема што се користи 
од потрошувачите. 

 
Член 2 

Употребени изрази 
 
(1) Изразите употребени во овој правилник, го има-

ат следното значење: 
1. Дигитална телевизиска опрема (DVB–Digital 

Video Broadcasting) е електронска комуникациска опре-
ма, наменета за размена и пренос на информации, со 
која на корисникот му се овозможуваат дополителни 
услуги (пренос на слика, звук и податоци со можност 
за употерба на интерактивна комуникација). 

2. MHP (Multimedia Home Platform) е домашна мул-
тимедиска платформа помеѓу интерактивните корис-
нички функции и опремата, на која се вградени корис-
ничките функции. 

3. API (Application programming interface) претста-
вува софтверски интерфејс помеѓу апликациите на ра-
диодифузерите или давателите на услуги и современа 
дигитална телевизиска опрема  за прием на дигитални 
телевизиски услуги. 

 
Член 3 

Меѓусебна оперативност на аналогна и дигитална 
телевизиска опрема 

 
(1) Дигиталната телевизиска опрема треба да овоз-

можува прием на некодирани сигнали, како и сигнали 
кодирани според европскиот стандард DVB CSA 
(common scrambling algoritham) што го препорачува 
призната европска организација за стандардизација. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Секој аналоген телевизиски приемник со дијаго-
нала на екранот поголема од 42 см, треба да има нај-
малку еден надворешен приклучок, согласно со стан-
дард на призната европската организација за стандар-
дизација, односно стандардот CENELEC EN 50049-
1:1997, кој овозможува едноставно приклучување на 
надворешни уреди, вклучувајќи дополнителни декоде-
ри и дигитални приемници за DVB сигнали. 

(3) Секој телевизиски приемник со вграден декодер на 
дигитални телевизиски сигнали (DVB), со дијагонала на 
екранот поголема од 30 см, треба да има најмалку еден 
надворешен приклучок, како што ќе го стандардизира 
призната европска организација за стандардизација или е 
во согласност со спецификација што е широко прифатена 
од производителите на опрема од таа област. Овој вид на 
приклучок (заеднички DVB интерфејс приклучок) треба 
да овозможи едноставно приклучување на надворешни 
уреди и пренесување на сите елементи на дигиталниот те-
левизиски сигнал, вклучувајќи ги и информациите што се 
однесуваат на интерактивност и услугите со условен при-
стап, како што е определено со MHP.  

 
Член 4 

Одговорности на понудувачите на опрема 
 
Понудувачите на дигитална телевизиска опрема на-

менета за прием на дигитални интерактивни телевизи-
ски сервиси, врз интерактивни дигитални телевизиски 
платформи, треба на пазарот да пласираат опрема со 
отворен API во согласност со минималните услови на 
релевантните стандарди или спецификации. 

 
Член 5 

Меѓусебна оперативност на дигитални интерактив-
ни телевизиски услуги 

 
Давателите на дигитални интерактивни телевизиски 

услуги што се пренесуваат до јавноста преку дигитални 
интерактивни телевизиски платформи, без оглед на на-
чинот на емитување, треба да користат отворен API. 

 
Член 6 

Одговорности на операторите 
 
Операторите на апликациски програмски интерфејс 

(API), се должни под праведни, разумни и недискрими-
наторски услови, и за соодветен надоместок, да ја стават 
на располагање секоја информација што е потребна за да 
се оспособат давателите на дигитални интерактивни те-
левизиски услуги да ги обезбедат во целосно функцио-
нален облик сите услуги што API ги подржува.  

Член 7 
Влегување во сила 

 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија” 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе се обја-
ви на WEB страната на Агенцијата.  
          Бр. 11-60/4                       Агенција за електронски  
21 декември 2006 година                   комуникации 

        Скопје                            Комисија 
                                              Претседател, 

        Софче Јовановска, с.р. 
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