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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
295. 

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013 и 177/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, 
МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
 

Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, 
максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година. 

 
Член 2 

Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток,  
висина на директни плаќања 

 
(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло до-

биток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата, класата и квалитетот на 
земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утврдуваат по области согласно подмерките утврдени соглас-
но дел II и дел III од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година. 

(2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за финансиска поддршка 
во земјоделството за 2015 година по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и висина-
та на директните плаќања во зависност од видот на културата се следни: 
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(3) Поблиските критериуми во сточарското произ-

водство од дел III од Програмата за финансиска под-
дршка во земјоделството за 2015 година по грло доби-
ток и висината на директните плаќања во зависност од 
видот на добитокот се следни: 
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(4) Поблиските критериуми за вршење на земјодел-
ска дејност во подрачја со ограничени можности за 
производство од дел II, код на мерка 211 и за органско-
то производство од дел II, код на мерка 215 од Програ-
мата за финансиска поддршка на руралниот развој  за 
2015 година, како и висината на директните плаќања се 
следни: 

1) За директни плаќања за вршење на земјоделска 
дејност во подрачја со ограничени можности за произ-
водство 

- Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-
панства кои вршат земјоделска дејност во подрачја со 
ограничени можности за производство и се корисници 
од подмерки 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9. од 
став (2) и подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 
2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 
2.21., 2.23., 2.24. и 2.25 од став (3) од овој член. 

- Висината на директни плаќања за вршење на зем-
јоделска дејност во подрачја со ограничени можности 
за производство е 15% од директни плаќања утврдени 
во оваа уредба и се доделува на следниот начин: 

- директни плаќања по површина обработено земјо-
делско земјиште кај сите пријавени парцели кои се на-
оѓаат на надморска висина поголема од 700 метри сог-
ласно Системот за идентификација на земјишни парце-
ли за подмерки  1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.7. и 1.9. од став (2) 
од овој член. 

- директни плаќања по единица земјоделски произ-
вод од растително потекло кој е произведен на земјо-
делско земјиште кај сите пријавени парцели кои се на-
оѓаат на надморска висина поголема од 700 метри сог-
ласно Системот за идентификација на земјишни парце-
ли за подмерки 1.6. и 1.8. од став (2) и подмерки 4) од 
став (4) од овој член. 

- директни плаќања по грло добиток за регистрира-
ни одгледувалишта во населени места со надморска ви-
сина поголема од 700 метри или со број на жители по-
мал од 100 за подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.7., 2.8., 
2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 
2.21., 2.23., 2.24. и 2.25. од став (3) од овој член. 

2) За дополнителни директни плаќања за подмерки-
те од ставовите (2) и (3) на овој член сертифицирани 
како растително и сточарско органско производство и 
производство во преод 

- Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-
панства кои имаат сертифицирано растително и сто-
чарско органско производство и производство во преод 
согласно Законот за органско земјоделско производ-
ство 

- Висината на директните плаќања се зголемува за 
30% во однос на директните плаќања предвидени во 
подмерки 1.2., 1.3.,  1.11., 1.12.,  1.13. и 1.14. од став (2) 
на овој член.  

- Висината на директните плаќања се зголемува за 
50% во однос на директните плаќања предвидени во 
подмерка 1.1 од став (2)  и подмерките 2.1., 2.5., 2.6., 
2.7., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 
2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23. и 2.25.  од ставот (3) на 
овој член.  

- Висината на директните плаќања се зголемува за 
70% во однос на директните плаќања предвидени во 
подмерки 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9. од став (2) на овој член. 
За овоштарското и лозарското производство висината 
на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: 
од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 
40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%. 

-Висината на директните плаќања се зголемува за 
100% во однос на директните плаќања предвидени во 
подмерки 1.4. и 1.5. од ставот (2) на на овој член.  

3) За директни плаќања за површини наменети за 
зелено ѓубрење или угар во плодоред 

- Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-
панства кои имаат површини наменети за зелено ѓубре-
ње или угар во плодоред. 

- Оваа мерка се однесува за површини на кои се од-
гледуваат тревни смеси кои служат за зелено ѓубрење 
или пак површините не се користат за земјоделско про-
изводство (се оставаат за угар во плодоред), со исклу-
чок на површините на кои угарот се применува повеќе 
од една година на иста површина. 

- Висината на директните плаќања изнесува 3.500 
денари по хектар. 

4) За директни плаќања за преработка на органски 
производи и органски производи во преод од домашно 
потекло (вклучително за доработка и пакување на са-
моникнати видови со органско потекло) 

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопан-
ства и/или откупувачи запишани во Регистарот на от-
купувачи на земјоделски производи кои имаат произве-
дено преработки од примарни земјоделски органски 
производи или производи во преод од домашно потек-
ло или пак имаат извршено доработка и пакување на 
самоникнати видови со органско потекло и истите ги 
имаат продадено.  

- Висината на директните плаќања изнесува 2% од 
вредноста на произведените и продадени производи со 
максимален износ до 150.000,00 денари по оператор. 

5) За директни плаќања за трговија или извоз на 
свежи и преработени органски производи и органски 
производи во преод од домашно потекло 

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопан-
ства и/или откупувачи запишани во Регистарот на от-
купувачи на земјоделски производи кои вршат трговија 
или извоз на свежи и преработени органски производи 
и органски производи во преод од домашно потекло.  

- Висината на директните плаќања изнесува 5% од 
вредноста на продадени/извезени производи со макси-
мален износ до 150.000,00 денари по оператор. 

6) За посебни директни плаќања за стручна контро-
ла и сертификација 

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопан-
ства и/или откупувачи запишани во Регистарот на от-
купувачи на земјоделски производи од областа на ор-
ганското земјоделско производство кои имаат добиено 
сертификат од овластено тело во 2015 година.  

- Висината на директните плаќања изнесува 50% од 
трошоците за добиен сертификат издаден од овластено 
тело во 2015 година. 

7) За посебни директни плаќања за анализа на свој-
ства на почва и производ кај земјоделски стопанства 
кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или ана-
лизи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. ма-
терии на почва и во органски производи во 2015 го-
дина 

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопан-
ства и/или откупувачи запишани во Регистарот на от-
купувачи на земјоделски производи кои имаат изврше-
ни агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци 
од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и 
во органски производи во 2015 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 70% од 
трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 
9.000,00 денари по земјоделско стопанство. 

(5) Утврдениот минимум површина земјоделско 
земјиште и број на минимум грла добиток вклучително 
и минимум пчелни семејства во оваа уредба се намалу-
ва за 50% и тоа: 

-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени 
парцели се наоѓаат на надморска висина поголема од 
700 метри согласно Системот за идентификација на 
земјишни парцели и се применува за подмерки 1. 1., 
1.4., 1.7. и 1.9. од став (2) од овој член. 
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-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени 
одгледувалишта се регистрирани во населени места со 
надморска висина поголема од 700 метри или со број 
на жители помал од 100 и се применуваат за подмерки 
2.8. и 2.11., со исклучок на подмерка 2.15. од став (3) 
од овој член за која утврдениот минимум е 2 грла и 
подмерка 2.20. од став (3) од овој член за која утврде-
ниот минимум е 15 пчелни семејства. 

(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски 
стопанства кои ги исполнуваат барањата пропишани 
согласно Правилникот за Листата на посебни минимал-
ни услови за добра земјоделска пракса и заштита на 
животната средина. 

 
Член 3 

Начин на директни плаќања 
 
(1) Директните плаќања во земјоделството за 2015 

година ќе се извршуваат според поднесени барања за 
финансиска поддршка и рокови за поднесување на ба-
рањата со исклучок на подмерката 1.10. од член 2 став 
(2) од оваа уредба. 

(2) Реализацијата на подмерката 1.10. од член 2 став 
(2) од оваа уредба ќе се врши според списоци за отку-
пени количини на суров тутун од реколта 2014 година 
доставени до Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој, најдоцна до 
31.03.2015 година од страна на правни лица регистри-
рани во Регистарот на откупувачи на тутун.   

(3) Административните проверки и контроли пот-
ребни за реализација на директните плаќања се вршат 
врз основа на податоци евидентирани во Единствениот 
регистар на земјоделски стопанства. 

(4) Спроведување на мерките за директни плаќања 
по површина се врши врз основа на барања кои треба 
да содржат податоци за површината на катастарските 
парцели евидентирани во Единствениот регистар на 
земјоделски стопанстванајдоцна до 15 март 2015 го-
дина. Максималната дозволена површина на катастар-
ските парцели за кои се поднесува барање дополнител-
но е ограничена со површината  евидентирана во Сис-
темот за идентификација на земјишните парцели со ут-
врдена употреба на земјоделско земјиште на земјодел-
ското стопанство со состојба на 15 март 2015 година. 
При контролата на самото место утврдувањето на голе-
мината на површината на декларираната култура се 
врши на целокупната парцела евидентирана во Систе-
мот за идентификација на земјишните (СИЗП) и за сите 
СИЗП парцели, кои како подлога целосно или делумно 
ги имаат катастарските парцели евидентирани во 
Единствениот регистар на земјоделски стопанства и 
кои се наведени во барањето.  

(5) Спроведување на мерките на директните плаќа-
ња во поглед на утврдување на бројната состојба на го-
веда, овци, кози и презимени пчелни семејства се вр-
шат врз основа на податоци од Регистарот за иденти-
фикација и регистрација на домашни животни на денот 
на поднесување на барањето, а утврдување на бројна 
состојба на маторици, ноеви и полжави врз основа на 
потврди издадени од регистрирани ветеринарни друш-
тва. 

(6) Спроведување на директните плаќања од член 2 
став (3) за подмерките 2.3., 2.10. и 2.13. на оваа уредба, 
во поглед на утврдување на бројната состојба на го-
веда, овци и кози се вршат врз основа на податоци од 
Матичната книга на Признатата организација на одгле-
дувачи, потврдени од Призната организација на одгле-
дувачи, а заверени од вршител на јавна услуга за спро-
ведување на мерки и активности од Заедничката Ос-
новна Програма за Одгледување на Добиток (ЗОПОД). 

(7) Спроведување на подмерката 2.21. од член 2 
став (3) на оваа уредба се врши врз основа на податоци 
од Регистарот на одгледувалишта на пчели во Агенци-

јата за храна и ветеринарство, Регистарот на одобрени 
институции– Одгледувалишта на пчелни матици во 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство и податоци потврдени од вршителот на јавна 
услуга за спроведување на мерки и активности од Заед-
ничката Основна Програма за Одгледување на Добиток 
(ЗОПОД). 

(8) Спроведување на подмерката 2.24. од член 2 
став (3) на оваа уредба се врши врз основа на податоци 
од педигрето издадено од Кинолошки Сојуз на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 4 

Рокови за поднесување на барања 
 
Крајните рокови за поднесување на барањата од 

член 3 на оваа уредба по одделни подмерки од Програ-
мата за финансиска поддршка во земјоделството за 
2015 година се следни: 

1. До 31 мај 2015 година за следните подмерки од 
член 2 став (2): 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5., 1.7., 1.9., 1.11., 
1.12., 1.13, 1.14., член 2 став (3) подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 
2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 
2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21, 2.22., 2.23., 
2.24., 2.25. и 2.26 и член 2 став (4) точки 1), 2) и 3) од 
оваа уредба. 

2. До 30 ноември 2015 година за подмерките од 
член 2 став (2) точки: 1.6. и 1.8., член 2 став (4) точки 
4) 5), 6) и 7) од оваа уредба. 

3. За подмерката 2.4. од член 2 став (3) од оваа 
уредба крајните рокови за поднесување на барања се 
според следните периоди: 

- до 30 април 2015 година за продадено млеко во 
период од 1 октомври 2014 година до 31 декември 2014 
година, 

- до 15 јуни 2015 година за продадено млеко во пе-
риод од 1 јануари 2015 година до 31 април 2015 година 

- до 5 ноември 2015 година за продадено млеко во 
период од 1 мај 2015 година до 30 септември 2015 го-
дина. 

Член 5 
Правните лица кои се занимаваат со откуп, прера-

ботка и трговија на примарни земјоделски производи и 
услуги за колење, потребните податоци за реализирање 
на директните плаќања согласно Програмата за финан-
сиска поддршка во земјоделството за 2015 година, на 
барање на Агенцијата за финансиска поддршка во зем-
јоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-9898/1-14 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 
 
ПРИЛОГ 1 - Минимални употребени количини се-

ме по хектар 
 

Вид Минимална употребена количина на 
семе во кг./ха 

  
Пченица 180 
Јачмен 160 

Тритикале 180 
Ориз 170 

Пченка 15 
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ПРИЛОГ 2  -  Листа на култивирани лековити, аро-
матични и зачински растенија за земјоделско производ-
ство 

 
1. Valeriana officinalis – мачкина трева (одолен, ва-

леријан) 
2. Inula HeleniumL.Asteraceae – оман (голем корен, 

волско око) 
3. Ocimum basilicumL(laminaceae ) – босилек 
4. Trigonella foenumgraecumL(legumenosae) – грчко 

семе (пискавица, сминдух) 
5. Angelica archangelicaL. (Umbeliferae) - ангелика 
6. Digitalis lanataEhrh. ( scrophulariaceae) – волнест 

напрсток (бесник) 
7. Chamomilla recutita L. (илиMatricariachamomilla) - 

камилица 
8. Centaureacyanus L. – синчец 
9. Lavandula angustifolia L. - лаванда 
10. Linum usitatissimum L. - лен 
11. Silybum marianum L. (Asteraceae) – (сикавица, 

диваартичока, бадељ) 
12. Melissa officinalisL. – маточина (пчелина трва, 

лимон трева) 
13. Papaver somnuferum - афион 
14. Petroselinum crispum - магдонос 
15. Mentha piperitae L - нане 
16. Calendula officialis L. - невен 
17. Salvia officinalis L. - жалфија 
18. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева 
19. Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончевшешир 
20. Plangato lanceolata L. – теснолистентегавец 
21. Hissopusofficinalis L. - изоп 
22. Pimpinella anisum L. - анасон 
23. Arnica montana* - арника 
24. Urtica dioica L. (Urticaseae)* - коприва 
25. Gentianalutea L. (Gentianacea)* - линчура 
26. Hipericum perforatum L. ( Hyperiaceae) * - канта-

рион 
27. Verbascum phlomolides I Verbascumdensiflorum – 

лопен 
28. Malva silvestris L. – црнслез (дивслез, големслез) 
29. Althaea officinalis L. ( Malvaceae) – белслез 
30. Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) – чу-

брица 
31. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар 
32. Artemisia dracunculus (Asteraceae) – естрагон, 
33. Foeniculum vulgare , var. dulce – сладоканасон 

(fenikulum) 
34. Humilus lupulus L. - хмел 
35. Coriandrum sativum L. – кориандер 
36. Majorana hortensis (origanum majorana ) L. – ма-

јоран 
37. Sinapsis alba L. – белсинап 
38. Thymus vilgaris L. - тимјан 
39. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, пи-

томпелин) 
 
A. Лековити растенија: 
- култивирани растенија 
- самоникли растенија култивирани лековити 

растенија: 
1. Valeriana officinalis – мачкина трева (одолен, ва-

леријана) 
2. Inula heleniumL.Asteraceae – oman (голем корен, 

волско око) 
3. Ocimum basilicumL(Laminaceae ) –босилек 
4. Trigonella foenum graecumL(legumenosae) – грчко 

семе (сминдух) 
5. Angelica archangelicaL. (Umbeliferae) - снгелика 
6. Digitalis lanata Ehrh. ( scrophulariaceae) – волнест 

напрсток 
7. Chamomilla recutita L. - камилица 
8. Centaure acyanus L. – синчец 

9. Lavandula angustifolia L. - лаванда 
10. Linum usitatissimum L. - лен 
11. Silybum marianum L. - (сикавица, диваартичока, 

бадељ) 
12. Melissa officinalisL. – маточина (пчелина трева, 

лимон трева) 
13. Papaver somnuferum - афион 
14. Petroselinum crispum - магдонос 
15. Mentha piperitae L - нане 
16. Calendula officialis L. - невен 
17. Salvia officinalis L. - жалфија 
18. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева 
19. Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончевшешир, 
20. Plangato lancepolata L. – теснолистентегавец 
21. Hissopus officinalis L. - изоп 
22. Pimpinella anisumL. - анасон 
 
Самоникли и култивирани лековити растенија: 
1. Arnica montana* - арника 
2. Urtica dioicaL. (Urticaseae)* - коприва 
3. Gentia naluteaL. (Gentianacea)* - линкура 
4. Hypericum perforatumL. ( Hyperycaceae, но попра-

вилно е Clusiaceae) * - кантарион 
5. Chamomila vulgarisL. - (камилица) 
6. Verbascum phlomolides i Verbascumdensiflorum - 

лопен 
7. Malva silvestris L. – црнслез (дивслез, големслез) 
8. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева 
9. Verbascum phlomolides I Verbascumdensiflorum 

(лопен) 
10. Althaea officinalis L. ( malvaceae) – белслез 
 
Б. Култивирани зачински растенија: 
1. Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) – чи-

бица 
2. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар 
3. Artemisia dracunculus (Astraceae) - естрагон 
4. Foeniculum vulgare , var. dulce – сладоканасон 

(fenikulum) 
5. Humilus lupulus L – хмел 
6. Coriandrum sativum L. - koriander 
7. Majorana hortensis ( origanum majorana ) L. - мајо-

ран 
8. Petroselinum crispum - магдонос 
9. Sinapsis alba L. – белсинап 
10. Thimus vilgaris L. - тимјан 
11. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, пи-

томпелин) 
12. Carum carvi– ким 
 
Декоративни Растенија  
 

Р. Бр. Четинарски (иглолисни) видови 
1 Cerdus spp. 
2 Chamaecyparis law. allumi 
3 Chamaecypariselwodi 
4 Chamaecyparis law. columnaris 
5 Cupressus spp. 
6 Criptomeria japonica 
7 Juniperusretinospora 
8 Juniperus com hibernika 
9 Juniperushorizontalis 
10 Juniperusskyrocel 
11 Juniperus chin. blue variety 
12 Pinusmugo 
13 Pinus spp. 
14 Piceapungens 
15 Piceaexcelsa 
16 Sequoin gigantean 
17 Taxus spp. 
18 Thuja occ. plicata 
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19 Thuja occ. rozentalie 
20 Thuja occ. wudvordii 
21 Thuja occ. reingold 
22 Thuja occ. plicata 
23 Thuja occ. berkman 
24 Thuja occ. smaragd 

 
Брзорастечки растенија  
 

Р. Бр Назив 
1 Paulownia  
2 Paulownia Elongata 
3 Paulownia Tomentoza 

 
ПРИЛОГ 3 - Прифатлив број на овошки - садници  

по хектар за постоечки производни овошни насади по-
дигнати до пролет 2014 година по овошни видови 

 
Ред. 
број 

Овошен вид Прифатливиот број 
на садници по хектар 

е над 
1. јаболка 400 
2. круши 330 
3. дуњи 500 
4. мушмула 550 
5. слива 330 
6. праски 330 
7. кајсија 400 
8. цреши 240 
9. вишна 500 
10. орев 70 
11. бадем 330 
12. лешник 500 
13. питом костен 200 
14. актинидија (киви) 550 
15. маслинка 330 
16. калинка 620 
17. јапонско јаболко 330 
18. смоква 500 
19. аронија 1400 
20. боровинка 2200 
21. шип 1660 
22. рибизла 3330 
23. малина 8000 

24. капина 1250 
25. јагода 31000 
26. гоџи бери 2500 

__________ 
296. 

Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-
нерални суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 27.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ДРЖАВЕН ПАТ “АВТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ-
СВ.НИКОЛЕ-ШТИП“ НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА СКОПЈЕ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ОВЧЕ ПОЛЕ-БОГОСЛОВЕЦ“,  

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. На Јавното претпријатие за државни патишта 

Скопје се доделува концесија за експлоатација за пот-
ребите за изградба на државен пат “Автопат Милади-
новци-Св.Николе-Штип“ на минерална суровина – пе-
сок и чакал на локалитетот “Овче поле-Богословец“, 

општина Свети Николе, 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 табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 585 773 4 629 606 
Т-2 7 586 020 4 629 644 
Т-3 7 586 050 4 629 446 
Т-4 7 585 803 4 629 409 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0,049908 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука  е до 1.08.2017 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

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

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

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
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. 42-54/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

297. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 9 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.1.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА  

РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

изменување на Правилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп“ бр. 
02-1659/10 од 23.12.2014 година, донесени од Управни-
от одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони, на седницата одржана на 23.12.2014 го-
дина.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-107/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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298. 

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 9 од Законот за 
технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 27.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУС-
ТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ГЕВГЕЛИЈА" 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Правилата за 
изменување на Правилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската развојна зона „Гевгелија" 
со број 02-1659/9 од 23.12.2014 година, донесени од 
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони, на седницата, одржана на 
23.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-108/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

299. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеја 9 од Законот за 

технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 27.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА  

РАЗВОЈНА ЗОНА „СТРУГА" 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

изменување на Правилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската развојна зона „Струга" со 
број 02-1659/7 од 23.12.2014 година, донесени од 
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони, на седницата, одржана на 
23.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-110/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

300. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 9 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 
103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 
41/2014 и 160/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ  ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА  

РАЗВОЈНА ЗОНА „БЕРОВО" 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

изменување на Правилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската развојна зона „Берово" со 
број 02-1659/5 од 23.12.2014 година, донесени од 
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони на седницата одржана на 
23.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-111/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

301. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеја 9 од Законот за 

технолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 160/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА  

РАЗВОЈНА ЗОНА „ВИНИЦА“ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

изменување на Правилата за условите за користење на 
Технолошко индустриската развојна зона „ Виница“ со 
број 02-1659/6 од 23.12.2014 година, донесени од 
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони, на седницата, одржана на 
23.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-112/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

302. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 9 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА  

РАЗВОЈНА ЗОНА „КИЧЕВО“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за из-

менување на Правилата за условите за користење на Техно-
лошко индустриската развојна зона „Кичево“ бр. 02-1659/3 
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од 23.12.2014 година, донесени од Управниот одбор на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на 
седницата одржана на 23.12.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-114/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

303. 
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА КРИВА ПА-
ЛАНКА СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕ-
ДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ 

АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Општина Крива Паланка се задолжува кај Македон-

ска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со крат-
корочен кредит во износ од 1.968.000,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука општина Крива Паланка ќе ги користи за 
финансирање на Проектот “Јавни згради – енергетски 
ефикасни” под следните услови: 

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изне-
сува 5,75% на годишно ниво и 

- рок на oтплата на главница: квартално на 
15.07.2015 година и 15.10.2015 година. 

 
Член 3 

Условите и начинот на користење на заемот, како и 
сервисирањето на обврските кои произлегуваат од ис-
тиот, се утврдуваат со Договорот за кредит кој ќе се 
склучи помеѓу општина Крива Паланка и Македонска 
банка за поддршка на развојот АД Скопје. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-115/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

304. 
Врз основа на член 87-а став 4 од Законот за шуми-

те („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 
43/2014 и 160/2014) Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ“ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА –  

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука од Јавното претпријатие за стопани-

сување со државни шуми „Македонски шуми“ на Ми-
нистерството за правда -Управа за извршување на сан-
кции се преотстапуваат 500 м3 дрвна маса - огревно 
дрво. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-118/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

305. 
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе    

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧ-
КА ИНДУСТРИЈА (КЛАНИЦА СО ПРИДРУЖНИ 

ОБЈЕКТИ) КО ВЕЛЕС ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија (кла-
ница со придружни објекти) КО Велес, општина Велес. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 16325м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-125/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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306. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27.01.2015 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 
НАМЕНА Г- ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 
СЕРВИСИ КО ТОПОЛЧАНИ ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс со намена Г- произ-
водство, дистрибуција и сервиси КО Тополчани, оп-
штина Прилеп. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 17242м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-126/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

307. 
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
27.1.2015 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА КО ЛОЗАРОПОЛЕ 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на викенд населба КО Лозарополе, општина Мавро-
во и Ростуша. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 416369м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-128/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

308. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе   

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б2-ГОЛЕМИ 
ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ КО СТРУГА ОПШТИНА 

СТРУГА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Б2-големи трговски еди-
ници КО Струга, општина Струга. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 6656м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-130/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



 Стр. 18 - Бр. 16                                                                                    3 февруари 2015 
 

309. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.01.2015 година, до-
несе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА   РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
животна средина и просторно планирање бр. 19-4985/1 
од 20.10.2009 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.130/09). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-217/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

310. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, доне-
се                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА   РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И  

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
животна средина и просторно планирање бр. 41-1557/2 
од 26.03.2013 година  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.50/13) 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-217/2 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

311. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје се дава 
право на трајно користење на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија опфатено со Извод 
од План на Општина Аеродром бр.669/2014 заверен 
под број 23-4373/2 од 5.09.2014 година и тоа: градежно 
земјиште запишано во Имотен лист бр. 103856 за КО 
Кисела Вода 2 на име на Република Македонија, како 
заедничка сопственост на КП бр.302/47 во површина 
од 1846 м2; градежно земјиште запишано во Имотен 
лист бр.103856 за КО Кисела Вода 2 на име на Репуб-
лика Македонија, како заедничка сопственост на КП 
бр.302/8 во површина од 357 м2 и градежно земјиште 
запишано во Имотен лист бр. 103856 за КО Кисела Во-
да 2 на име на Република Македонија, како заедничка 
сопственост на КП бр.302/9 во површина од 365 м2 за-
ради изградба на градба со намена: А2-семејно домува-
ње во станбени згради. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-290/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

312. 
Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регис-

трирање на готовински плаќања („Службен весник на 
Република Македонија" број 31/2001, 42/2003, 40/2004, 
70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/2010, 6/2012, 
79/2013, 188/2013 и 115/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИС-
ТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА  

АВТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се ослободуваат вршителите на 

авто-такси превоз на патници од обврската за користе-
ње на интегриран автоматски систем за управување.  
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Член 2 
Ослободувањето од членот 1 на оваа одлука ќе трае 

од 1 февруари 2015 година до 31 декември 2015 го-
дина. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-652/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

313. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 
27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.1. 2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Охрид се пренесува во 

сопственост без надомест недвижна ствар - инфрас-
труктурен објект - тип СИВОД подкласификација СИ-
ВОД 11 - езерско пристаниште, сопственост на Репуб-
лика Македонија, кој се наоѓа на КП бр.16566, КО 
Охрид 3, со почеток на инфраструктурниот објект на 
м.в. Кеј „Македонија“ и крај на инфраструктурниот об-
јект - Охридско езеро, со должина од 314,37 метри, от-
ворена површина од 663,57 м2, запишан во Имотен 
лист за инфраструктурни објекти бр. 6. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-702/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

314. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 27.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна пре-
суда на Служба за општи и заеднички работи на Влада-
та на Република Македонија бр.09-191/1 од 26.1.2015 
година. 

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

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

 
Бр. 42-738/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

315. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 27.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна пре-
суда на Агенција за управување со одземен имот         
бр. 09-192/1 од 26.1.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-738/2 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

316. 
Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, 
донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ НА ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФА-
КУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-
та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
20.000 литри масло за горење-екстра лесно 1 (ЕЛ-1) на 
Православен богословски факултет „Св.Климент 
Охридски“ Скопје, кој што е прудружна членка на 
Универитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на просториите на Правослaвниот 
богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Православниот 
богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје. 
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Член 3 
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-883/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

317. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗА 
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ „ИТАЛИАН МАЦЕ-
ДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН“ ДОО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
со непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, 
градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН 
МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје 
со седиште на ул. „Борка Талевски“ бр. 55-1/2 Скопје-
Центар за градежното земјиште во вкупна површина од 
7.427 м2 , кое претставува:  

- КП бр.55, дел 4, Викано место Орница, Катастар-
ска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со 
површина од 877 м², сопственост на Република Маке-
донија;  

- КП бр.57, дел 3, Викано место Орница, Катастар-
ска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со 
површина од 1.716 м², сопственост на Република Маке-
донија;  

- КП бр.58, дел 4, Викано место Орница, Катастар-
ска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со 
површина од 4.382 м², сопственост на Република Маке-
донија;  

- КП бр.58, дел 5, Викано место Орница, Катастар-
ска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со 
површина од 452 м², сопственост на Република Маке-
донија;  

запишано во Имотен лист број 58200 за КО Вр-
тешка, кое согласно Проектот за инфраструктура со 
Тех.бр. 117/12 од јули 2013 година изработен од ДОО-
ЕЛ БИЛД Скопје, одобрена од страна на Министер-
ството за транспорт и врски со Решение бр.75-6695/2 
од 19.06.2014 година е наменето за изградба на Е1 - ко-
мунална инфраструктура (мала хидроцентрала Зрновци 
со референтен број 351).  

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

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

 
Бр. 42-11266/1-14 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

318. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ „ИТАЛИАН МАЦЕ-
ДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН" ДОО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
со непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, 
градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН 
МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје 
со седиште на ул. „Борка Талевски“ бр. 55-1/2 Скопје-
Центар за градежното земјиште во вкупна површина од 
7.627 м2, кое претставува: 

- КП бр.172, дел 2, Викано место Здравечка Чешма, 
Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено зем-
јиште), со површина од 73 м2, сопственост на Републи-
ка Македонија; 

- КП бр.57, дел 2, Викано место Орница, Катастар-
ска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со 
површина од 107 м2, сопственост на Република Маке-
донија; 

- КП бр.58, дел 6, Викано место Орница, Катастар-
ска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со 
површина од 1.785 м2, сопственост на Република Ма-
кедонија; 

- КП бр.58, дел 7, Викано место Орница, Катастар-
ска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со 
површина од 5.662 м2, сопственост на Република Ма-
кедонија, 

запишано во Имотен лист број 58200 за КО Вр-
тешка, кое согласно Проектот за инфраструктура со 
Тех.бр.125/12 од јули 2013 година изработен од ДОО-
ЕЛ БИЛД Скопје, одобрена од страна на Министер-
ството за транспорт и врски со Решение бр.75-9805 од 
7.07.2014 година е наменето за изградба на Е1 - кому-
нална инфраструктура (мала хидроцентрала ЗРНОВЦИ 
со референтен број 353). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11267/1-14 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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319. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 27. 1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА JАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 
претпријатие за  стопанисување  со  објекти  за  спорт 
во сопственост на Република  Македонија му престану-
ва користењето на недвижните ствари - земјиште со 
вкупна површина од 22116 м2, кое претставува КП 
15625/1, КО Прилеп, запишано во ИЛ бр.35279, соп-
ственост на Република Македонија и земјиште со вкуп-
на површина од 419 м2, кое претставува КП 15625/2, 
КО Прилеп, запишано во ИЛ 33228, сопственост на Ре-
публика Македонија.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11426/1-14 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

320. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" 6р. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 27.1.2015 година,  донесе 

 
O Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА-УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ  

НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија му престанува користењето на недвижната ствар -
деловен простор во објект на приземје со вкупна пов-
ршина од 160м2, кој се наоѓа на ул. „Димо Наредни-
кот“ 6р. 1 во Прилеп, КП 6р. 13554, КО Прилеп, еви-
дентиран во Имотен лист 6р.57713, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Министерството 
за правда-Управата за водење на матичните книги за 
потребите на Подрачната канцеларија Прилеп. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија и 
Министерството за правда - Управата за водење на ма-
тичните книги, во рок од седум дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 42-11506/1-14 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

321. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 31 став 4 од За-

конот за иновациската дејност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013 и 41/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 27.1.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДОБ-
РУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОТ ЗА 

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
 
1. Во Решението за именување членови на Комите-

тот за одобрување на инвестиции на Фондот за инова-
ции и технолошки развој ( „Службен весник  на Репуб-
лика Македонија “ бр. 136/14) во точката 1 се додава 
нов став  2 кој гласи: 

„За Претседател на Комитетот за одобрување на ин-
вестиции на Фондот за иновации и технолошки развој 
се определува Ристо Калске.“ 

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

 
Бр. 42-495/1 Претседател на Владата 

27 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
322. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на    
27 јануари 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ЈП „СТРЕЖЕВО” –  

БИТОЛА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО” – Битола, поради 
истек на мандат, се разрешувааат: 

- Горан Ѓурчиновски 
- Гоце Талевски 
- Марија Ивановска 
- Ѓорги Ѓоргиевски.  
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие „СТРЕЖЕВО” - Битола, за време од два ме-
сеци, се именуваат: 

- Горан Ѓурчиновски 
- Гоце Талевски 
- Марија Ивановска 
- Ѓорги Ѓоргиевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-931/1 Претседател на Владата 

27 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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323. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за 

филмската дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014 и 44/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на    
27 јануари 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за филм на Република Македонија се именува Дарко 
Башески, досегашен в.д. директор на Агенцијата. 

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

 
Бр. 24-938/1 Претседател на Владата 

27 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
324. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 44/2014, 
116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2015 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија 
се разрешуваат, поради истек на мандатот: 

претставниците на основачот 
- Сашо Шопов 
- Павлинка Ичева 
- Златка Кангова. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Гевгелија се име-
нуваат: 

претставници на основачот 
- Сашо Шопов 
- Злата Кангова 
претставник од Советот на општината 
- Зорица Бошњак. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-939/1 Претседател на Владата 

27 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
325. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 44/2014, 
116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2015 
година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА КРАТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

ЈУ Центар за социјална работа Кратово, поради истек 
на мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Маја Ивановска 
- Игор Смиљковски 
- Емилија Симоновска 
претставникот од Советот на општината: 
- Николчо  Ѓеоргиев.  
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за 

социјална работа Кратово, се именуваат: 
претставници на основачот 
- Маја Иванова 
- Мартина Митевска 
претставник од Советот на општината  
- Даниела Николовска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-940/1 Претседател на Владата 

27 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
326. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 44/2014, 
116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2015 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР                             

 
1. Oд должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, 
се разрешуваат: 

претставниците на основачот 
- Дафина Јованоска Стојаноска, на нејзино барање 
- Наташа Саздовска, на нејзино барање 
од Советот на општината 
- Селајдин Абдули.  
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Гостивар се име-
нуваат: 

претставници на основачот 
- Даниел Филипоски 
- Даниела Илиевска 
од Советот на општината 
- Фадил Асани. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-941/1 Претседател на Владата 

27 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 



3 февруари 2015  Бр. 16 - Стр. 23 

 
 
327. 

Врз основа на член 36 став 6, а во врска со член 39-а 
од Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 
139/2014), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 27 јануари 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖА-
ВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 
1. Владо Мисајловски се разрешува од функцијата 

државен секретар во Министерството за транспорт и 
врски, поради заминување на друга функција. 

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

 
Бр. 24-942/1 Претседател на Владата 

27 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
328. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 
и 180/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

Д-10 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ ДО 18-
ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛЕ СТАТУС НА ДЕТЕ 
БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
I. Појдовна основа 
Со оваа програма се предвидуваат мерки за врабо-

тување на лицата кои до 18-годишна возраст имале ста-
тус на деца без родители и без родителска грижа, а со 
цел за нивна интеграција  во општествениот живот. 

Вработување на овие лица ќе се спроведе согласно 
мерките и активностите кои ќе ги преземат носителите, 
утврдени со оваа програма. 

II. Корисници 
Корисници на оваа програма  се лица кои до 18-го-

дишна возраст имале статус на деца без родители и без 
родителска грижа.  

III. Мерки 
Лицата кои до 18 - годишна возраст имале статус на 

деца без родители и без родителска грижа, кои ги ис-
полнуваат условите од оваа програма, ќе се вработува-
ат во Министерството за труд и социјална политика ка-
ко државни службеници. 

IV. Носители 
Оваа програма ќе ја спроведува Министерството за 

труд и социјална политика, во соработка со Министер-
ството за информатичко општество и администрација, 
Министерството за финансии, Агенцијата за админис-
трација, центрите за социјална работа и Канцеларијата 
на претседателот на Владата на Република Македонија. 

Министерството за труд и социјална политика: 
- ќе обезбеди податоци за бројот на невработените 

лица кои  до 18-годишна возраст имале статус на дете 
без родители и родителска грижа, нивниот степен и 
вид на образование;  

- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно 
Законот за државните службеници; 

- ќе ги информира  центрите за социјална работа за 
објавениот оглас, со цел за проследување на информа-
цијата до невработените лица кои  до 18-годишна воз-
раст имале статус на дете без родители и родителска 
грижа; 

- ќе ги информира државните институции и од нив 
ќе побара да достават податоци за потребниот кадар, 
образовниот профил и за слободни работни места во 
институцијата; 

- ќе иницира постапка за преземање на лицата вра-
ботени согласно оваа програма, од страна на другите 
државни институции, согласно Законот за државни 
службеници. 

Центарот за социјална работа воспоставува еви-
денција за лицата кои до 18 години имале статус на де-
ца без родители и родителска грижа и доставува из-
вештај за нивниот бројот, како и за степенот и видот на 
образование на овие лица до Министерството за труд и 
социјална политика. 

За спроведување на оваа програмата за вработу-
вање, министерот за труд и социјална политика ќе фор-
мира Координативно тело, составено од преставници 
на Министерството за труд и социјална политика, Ми-
нистерството за информатичко општество и админис-
трација, Министерството за финансии, Агенцијата за 
администрација и Канцеларијата на  претседателот на 
Владата на Република Македонија. Координативното 
тело ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе 
доставува квартални извештаи за реализација на истата 
до Владата на Република Македонија. 

 V. Извори на средства 
Во 2015 година се планира вработување на 30 лица, 

што ќе предизвика финансиски импликации во износ 
од 5.250.000 денари, обезбедени во Буџетот на Репуб-
лика Македонија, за 2015 година. 

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

 
Бр. 42-516/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

329. 
Врз основа на член 18 точка 1) од Законот за мати-

чен број („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 137/13), министерот за внатрешни работи донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПОНИШ-
ТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИН, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ, 
КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА НА МАТИЧНИОТ БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на опре-
делување и поништување на матичниот број на граѓа-
нинот, формата и содржината на обрасците, како и на-
чинот на водење на евиденцијата на матичниот број на 
граѓанин. 

 
Член 2 

За определување на матичен број на граѓанин (во 
натамошниот текст: матичен број) се доставува барање 
од страна на Министерството за правда - Управа за во-
дење на матичните книги до Министерството за внат-
решни работи.   

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, 
се определува матичен број наредниот работен ден, но 
најдоцна до три работни дена од денот на приемот. 

За определениот матичен број од ставот 1 на овој 
член, се доставува известување за определен матичен 
број до Министерството за правда - Управа за водење 
на матичните книги. 
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Член 3 
Во случај кога на граѓанинот не му е определен мати-

чен број, истиот поднесува барање за определување на 
матичен број до Министерството за внатрешни работи. 

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, 
се определува матичен број најдоцна наредниот рабо-
тен ден од денот на приемот. 

 
Член 4 

Во случај кога на граѓанинот му е определен погрешен 
матичен број или му се определени повеќе матични броеви, 
истиот поднесува барање за поништување на матичен број 
до Министерството за внатрешни работи. 

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, 
се поништува матичниот односно матичните броеви од 
ставот 1 на овој член.   

Во случај кога при определувањето на матичен број 
настане грешка, но истиот не е внесен во службените 
евиденции кои се водат или во јавните исправи кои се 
издаваат согласно закон, матичниот број се поништува. 

 
Член 5 

Во случај кога на еден ист граѓанин му се определе-
ни два или повеќе матични броеви, истите се поништу-
ваат, а се употребува матичниот број кој е прв правил-
но определен. 

Во случај кога еден од определените матични брое-
ви  е впишан во јавните исправи, останатите матични 
броеви се поништуваат, а се употребува матичниот 
број кој е впишан во јавните исправи. 

 
Член 6 

Решението за поништување на матичен број се дос-
тавува до Министерството за правда - Управа за воде-
ње на матичните книги. 

 
Член 7 

Барањето за определување на матичен број  од чле-
нот 2 став 1 од овој правилник, се пополнува на обра-
зец брoj 1. 

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на 
хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

1. назив на органот до кој се поднесува барањето; 
2. наслов на барањето; 
3. податоци за граѓанинот: име, презиме, ден, месец 

и година на раѓање; пол; место, општина и држава на 
раѓање; име и презиме на мајката; име и презиме на 
таткото; датум, место, општина и држава на раѓање на 
мајката; датум, место, општина и држава на раѓање на 
таткото; адреса на живеење на мајката и адреса на жи-
веење на таткото; 

4. број и датум на поднесување на барањето; 
5. потпис на службеното лице кое го доставува ба-

рањето;  
6. податоци од матичната книга на родените за мес-

то и општина во која е извршено запишувањето;  
7. тековен број и година и 
8. место за печат. 

Член 8 
Известувањето за определен матичен број од чле-

нот 2 став 3 од овој правилник, се пополнува на обра-
зец број 2. 

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на 
хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

1. назив на органот до кој се поднесува известува-
њето; 

2. наслов на известувањето; 
3. податоци за граѓанинот: определен матичен број; 

матична книга на родените, тековен број и година и 
име и презиме;  

4. датум на определување на матичниот број; 
5. потпис на службеното лице кое го доставува из-

вестувањето;  
6.  број и година; 
7. место  и 
8. место за печат. 

Член 9 
Барањето за определување на матичен број од чле-

нот 3 став 1 од овој правилник, се пополнува на обра-
зец број 3. 

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на 
хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

1. назив на органот до кој се поднесува барањето; 
2. наслов на барањето; 
3. податоци за подносителот на барањето: име; пре-

зиме; ден, месец и година на раѓање; место, општина и 
држава на раѓање; пол; место и адреса на живеење и 
адреса за контакт; 

4. датум и место на поднесување на барањето; 
5. потпис на подносителот на барањето; 
6. податоци за контакт; 
7. потпис на службеното лице кое го примило бара-

њето; 
8. прилози кон барањето и појаснување; 
9. согласност од подносителот на барањето за ко-

ристење на неговите лични податоци и место за потпис 
на подносителот и 

10. упатство за пополнување на барањето за опре-
делување на матичен број. 

 
Член 10 

Барањето за поништување на матичен број од чле-
нот 4 став 1 од овој правилник, се пополнува на обра-
зец брoj 4. 

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на 
хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

1. назив на органот до кој се поднесува барањето; 
2. наслов на барањето; 
3. основ за поништување; 
4. податоци за подносителот на барањето: име; пре-

зиме; ден, месец и година на раѓање; место, општина и 
држава на раѓање; пол; место и адреса на живеење и 
адреса за контакт; 

5. датум и место на поднесување на барањето; 
6. потпис на подносителот на барањето; 
7. податоци за контакт; 
8. потпис на службеното лице кое го примило бара-

њето; 
9. податоци за матичните броеви кои се поништу-

ваат; 
10. прилози кон барањето и појаснување;  
11. согласност од подносителот на барањето за ко-

ристење на неговите лични податоци и место за потпис 
на подносителот и 

12. упатство за пополнување на барањето за пониш-
тување на матичен број. 

 
Член 11 

Евиденција на матичниот број се води електронски.  
 

Член 12 
Обрасците број 1, 2, 3 и 4, се дадени во прилог, и се 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 13 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за обрасците и начи-
нот на водење на евиденција на единствениот матичен 
број на граѓаните („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“ бр.31/80). 

 
Член 14 

Овој  правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 13.1-4719/1/1 Министер 

26 јануари  2015 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

330. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 108 

од Законот за електронските комуникации („Службен 
весник на Република Македонија” бр.39/2014 и 
188/2014), Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден 29.1.2015 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ И 
ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОД-
НОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЈАВ-
НИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ КОИ ГИ ОБЈА-
ВУВААТ ОПЕРАТОРИТЕ И ЗА ВИДОТ И СОДРЖИ-
НАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет 
 
Со овој правилник се пропишува видот и содржина-

та на податоците и информациите што треба да ги обја-
вуваат операторите за применливите цени и тарифи, за 
сите надоместоци во случај на раскинување на прет-
платнички договор  и информации за општите услови 
во однос на пристапот и користењето на јавните кому-
никациски услуги што ги обезбедуваат, како и видот и 
содржината на податоците што ќе ги објавува Агенци-
јата за електронски комуникации (во понатамошниот 
текст Агенцијата) со кои ќе им овозможи на крајните 
корисници да направат самостојна процена за слободен 
избор на комуникациски услуги врз основа на квалите-
тот и цените на услугите. 

 
Член 2 

Дефиниции 
 
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

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

 
(а) Стандарден претплатнички договор е образец 

на претплатнички договор кој  операторот го склу-
чува со потрошувач или краен корисник кој бара прик-
лучок и користење на јавна комуникациска мрежа 
и/или јавно достапни електронски комуникациски ус-
луги, усогласен со членот 107 од Законот за електрон-
ските комуникации и одредбите од овој Правилник и 
кој што е одобрен од страна на Агенцијата. 

(б) Претплатнички договор е договор склучен во 
пишана форма помеѓу потрошувач или краен корисник 
кој бара приклучок и користење на јавна комуникацис-
ка мрежа и/или јавно достапни електронски комуника-
циски услуги и оператор за приклучок и користење на 
јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни елек-
тронски комуникациски услуги, усогласен со одобре-
ниот стандарден претплатнички договор.  

(в) Мрежна неутралност претставува принцип 
според кој интернет сообраќајот се третира еднакво, 
без дискриминација, ограничувања или пречки без раз-
лика на: 

- кој испраќа и кој добива податоци, 
- видот и содржината на податоците, 
- видот на услугата и апликацијата која се користи. 
(г) Пристап до интернет претставува јавна елек-

тронска комуникациска услуга со која се обезбедува 
пристап до отворен интернет во согласност со принци-
пот на мрежна неутралност, што значи поврзаност со 
сите крајни точки на интернет мрежата, без разлика на 

технологијата која се користи за изградба на јавната 
електронска комуникациска мрежа и без разлика на 
терминалната опрема која се користи. 

(д) Рекламирана брзина, претставува брзина на 
проток на податоци која операторот ја  рекламира за 
специфичен тарифен модел за пристап до интернет ус-
луги. 

(ѓ) Вистинска брзина, претставува просечна брзи-
на на проток на податоци која операторот му ја обезбе-
дува на претплатникот во тек на 24 часа во денот. 

(е) Минимална брзина, претставува минимална 
брзина на проток на податоци која операторот му ја 
обезбедува на претплатникот во 95 % од времето во те-
кот на еден месец. Минималната брзина во ниту еден 
случај не треба да биде помала од 50% од рекламира-
ната брзина.  

 
II. ОПШТИ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАП И КО-
РИСТЕЊЕ НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ 

 
Член 3 

Вид и содржина на податоци што треба да  
се објавуваат 

 
(1) Операторите во согласност со членот 108 став 

(1) од Законот за електронските комуникации треба 
особено да објавуваат податоци за:   

- применливите тарифи за броеви од Планот за ну-
мерација или услуги со додадена вредност;  

- секоја промена во однос на пристапот до служби-
те за итни повици или информации за локацијата на 
лицето кое го врши повикот, во врска со услугата за 
која е склучен претплатничкиот договорот;  

- секоја промена на условите кои го ограничуваат 
пристапот и/или користењето на услуги и апликации; 

- кои било процедури утврдени од операторот за 
мерење и обликување на сообраќајот со цел да се 
избегне оптоварување или преоптоварување на мреж-
ната поврзаност, како и информации за тоа како овие 
процедури би влијаеле на квалитетот на услугата;  

- претплатниците нивните лични податоци да бидат 
вклучени во телефонски именици и телефонски служби 
за информации; 

- претплатниците со инвалидитет за производите и 
услугите наменети за нив; 

- начин на пристап на јавна комуникациска мрежа;  
- рокот во кој операторот ќе го извести барателот за 

склучување на претплатнички договор за постоењето, 
односно не постоењето на техничка можност за обезбе-
дување на јавната комуникациска услуга;  

- клучување на претплатнички договор; 
- рокот во кој ќе се склучи претплатничкиот дого-

вор; 
- листа на услуги; 
- датумот на издавање на фактура и рок на плаќање 

на истата; 
- применливи цени и тарифи за приклучок и корис-

тење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно дос-
тапни електронски комуникациски услуги во ценов-
ник; 

- рок за преселување на претплатнички приклучок; 
- рокови за доставување на информации по различ-

ни основи; 
- сите начини на кои ќе се обезбеди можноста за 

контрола на трошоците согласно  членот 14 од овој 
правилник; 

- сите начини на кои ќе ја обезбедува роаминг услу-
гата (можност за постојано користење или забрана за 
користење на роаминг услугите); 

- информација за максималното време во кое се 
врши фактурирање  на остварените роаминг услуги; 

- информации  за несакан роаминг во пограничните 
региони; 
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- информации за форматот и начинот на прием и 
пренос на програмите на радиодифузерите, односно да-
ли истите се во SD или HDTV технологија; 

- начин на плаќање; 
- права и обврски на операторот; 
- права и обврски на претплатниците;  
- параметри за квалитет; 
- исклучување на претплатник; 
- право на приговор и барање за решавање на спор; 
- раскинување на претплатнички договор; 
- сите давачки кои произлегуваат од предвремено 

раскинување на претплатничкиот договор, по тарифен 
пакет/модел и 

- потребни документи за проверка на платежна спо-
собност. 

(2) Податоците од ставот (1) на овој член операто-
рите треба да ги објават на својата веб страна и во сво-
ите официјални продажни места. 

 
Член 4 

Принцип на мрежна неутралност 
 
(1) Операторите кои обезбедуваат пристап до ин-

тернет треба да преземат мерки за обезбедување на 
принципот на мрежна неутралност. 

(2) Операторите кои ја обезбедуваат услугата прис-
тап до интернет не треба да користат мерки за облику-
вање на интернет сообраќај кои можат да блокираат, да 
ја намалат брзината на проток, да ја изменат, дегради-
раат или дискриминираат некоја содржина, апликација 
или услуга, освен заради заштита од оптоварување или 
преоптоварување на мрежната поврзаност или заради 
ублажување на последиците од оптоварувањето или 
преоптоварувањето на мрежната поврзаност. Мерките 
за обликување на интернет сообраќајот треба да се ис-
клучок и треба да се транспарентни, недискриминатор-
ски и пропорционални со намерата заради која по-
стојат. 

(3) Операторот треба на своите претплатници, по 
нивно барање да им обезбеди начин за проверка и сле-
дење на вистинската и минималната брзина, како и да 
му обезбеди информации за условите кои го ограничу-
ваат пристапот и/или користењето на услуги и аплика-
ции.  

 
Член 5 

Претплатнички договор за приклучок и користење 
на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни  

електронски комуникациски услуги 
 
Операторот му обезбедува приклучок и користење 

на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни 
електронски комуникациски услуги на потрошувач или 
краен корисник, врз основа на склучен договор за 
приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа 
и/или јавно достапни електронски комуникациски ус-
луги, а по претходно поднесено барање за склучување 
на претплатнички договор.  

 
Член 6 

Барање за склучување на претплатнички договор 
 
(1) Барањето за склучување на претплатнички дого-

вор се доставува на начин и образец пропишан од стра-
на на операторот, во кој се наведени сите потребни до-
кументи кои барателот е должен да му ги достави на 
операторот.  

(2) Барањето за склучување на претплатнички дого-
вор со пренесување на број се доставува на начин и об-
разец определен во Правилникот за преносливост на 
броеви што го донесува Агенцијата, а во кој е опреде-
лена и реализацијата на приклучокот. 

(3) По поднесеното барање за склучување на прет-
платнички договор, операторот треба да испита дали 
има техничка можност за да ги обезбеди услугите со 
квалитет дефиниран во неговата понуда. 

(4) Операторот треба во рок утврден од негова 
страна, во пишана форма да го извести подносителот 
на барањето за постоењето, односно не постоењето на 
техничка можност со наведување на причините за од-
бивање на барањето. 

 
Член 7 

Одбивање на барање за склучување  
на претплатнички договор 

 
Операторот може да одбие барање за склучување 

на претплатнички договор во следните случаи: 
- доколку барателот има неподмирен долг спрема 

операторот; 
- доколку утврди дека барателот не поседува пла-

тежна способност; 
- доколку барателот не ги достави сите потребни 

документи и 
- доколку постојат ограничувања кои се во врска со 

капацитетот и техничките можности на операторот. 
 

Член 8 
Склучување на претплатнички договор и содржина 

на претплатнички договор 
 
(1) По добиено известување за постоење на технич-

ка можност операторот во рокот утврден од негова 
страна склучува со претплатникот претплатнички дого-
вор, при што претплатничкиот однос се смета за засно-
ван од денот на склучување на претплатничкиот дого-
вор. Операторот треба да ги активира услугите кои се 
предмет на претплатничкиот договор во рок утврден во 
претплатничкиот договор од кога и започнува плаќа-
њето за активираните услуги кои се предмет на прет-
платничкиот договор.  

(2) Претплатничкиот договор од став (1) на овој 
член се склучува во пишана форма, со примена и на од-
редбите од Законот за заштита на личните податоци и 
Законот за податоците во електронски облик и елек-
тронски потпис.    

(3) Претплатничкиот договор од став (1) на овој 
член треба да биде во јасна, сеопфатна и лесно достап-
на форма и треба особено да содржи податоци и ин-
формации согласно член 107 став 1 од Законот за елек-
тронските комуникации вклучително: 

- услугите што се обезбедуваат (опис на услугата, 
начин на тарифирање, рекламирана брзина на проток 
на податоци при download и upload, минимална брзина 
на проток на податоци при download и upload, програ-
мскиот пакет односно листата на програмски сервиси 
кои операторот ги реемитува во моментот на склучува-
ње на претплатничкиот договор, а за кои е издадена 
потврдата за регистрација од страна на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, информаци-
ја за вклучената количина на податоци и цената и усло-
вите при надминување на оваа количина; 

- информација за бројот 190 на контакт центарот на 
Агенцијата за електронски комуникации; 

- информација за надлежен суд во случај на спор по 
претплатничкиот договор; 

- рок и начин на раскинување на претплатнички до-
говор по барање на претплатник; 

- рок и начин на раскинување на претплатнички до-
говор од страна на оператор; 

- сите давачки кои произлегуваат од предвремено 
раскинување на претплатничкиот договор, по тарифен 
пакет/ модел; 

- информации и начин на промена на условите на 
претплатничкиот договор; 
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- согласност за  надминување на депонирани сред-
ства во при пејд сметка; 

- согласност за достава на писменото во електрон-
ска форма, вклучително и емаил адресата преку која ќе 
се врши доставата;  

- согласност за наплата на заостанат долг при след-
ното надополнување на сметка или при плаќањето на 
следната месечна pre-paid претплата;  

- согласност за добивање/ недобивање на информа-
ции при користење на јавна мобилна комуникациска 
услуга во меѓународен роаминг; 

- согласност за ограничување на пристапот и корис-
тењето на услугата интернет сообраќај во меѓународен 
роаминг, во согласност со член 25 став 8 од овој Пра-
вилник; 

- согласност за објава на лични податоци во теле-
фонски именик и телефонски служби за информации 
во согласност со член 107 став 5 од ЗЕК за физички 
лица. 

(4) Заради заштита на принципот на мрежна неут-
ралност претплатничкиот договор од став (1) на овој 
член треба да содржи јасна информација во форма ут-
врдена во Прилог 7 од овој правилник, кој е негов сос-
тавен дел и треба да ги содржи најмалку следниве по-
датоци: 

- информација за рекламирана брзина на проток на 
податоци при downlink и uplink, која операторот ја ко-
ристи при рекламирање на специфичниот тарифен мо-
дел за пристап до интернет услуги; 

- информација за минимална брзина на проток на 
податоци при download и upload која операторот му ја 
обезбедува на корисникот со склучениот претплатнич-
ки договор; 

- информација за услуги и апликации кои можат да 
се користат во зависност од брзината на проток на по-
датоци при download и upload со склучениот претплат-
нички договор; 

- секоја промена на условите кои го ограничуваат 
пристапот и/или користењето на услуги и апликации, 
согласно со закон; 

- кои било процедури утврдени од операторот за 
мерење и обликување на сообраќајот со цел да се 
избегне оптоварување или преоптоварување на мреж-
ната поврзаност, како и информации за тоа како овие 
процедури би влијаеле на квалитетот на услугата. 

(5) Како составен дел на претплатничкиот договор 
се сметаат и образците и анексите кон договорот, склу-
чени помеѓу операторот и претплатникот за активира-
ње и деактивирање на електронските комуникациски 
услуги, утврдување или менување на тарифниот модел 
предмет на договорот и други промени на условите на-
ведени во договорот, кои треба да бидат во пишана 
форма. 

(6) Како составен дел на претплатничкиот договор 
се сметаат и електронските записи од евиденцијата на 
операторот за извршено активирање и деактивирање на 
електронските комуникациски услуги по електронски 
пат (СМС порака, повикување на телефонски број, веб 
страна, електронска пошта и друго). 

 
Член 9 

Времетраење на претплатнички договор 
 
(1) Претплатничкиот договор од член 8 од овој Пра-

вилник, доколку се склучува на определено задолжи-
телно време истото не треба да биде подолго од 24 ме-
сеци. Во секој случај на претплатникот треба да му се 
даде можност за склучување на претплатнички договор 
со времетраење не подолго од 12 месеци. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член не треба да 
претставуваат ограничување или пречка за претплатни-
кот во случај кога тој бара пренесување на бројот во 
мрежата на друг оператор. 

(3) Операторот во рок не пократок од 30 дена пред 
истекот на времетраењето на претплатничкиот договор 
треба писмено да го извести претплатникот дека прет-
платничкиот договор престанува да важи поради исте-
кот на неговото  времетраење. 

(4) Писменото известување од ставот (3) на овој 
член треба да содржи: 

- Име или назив на претплатникот; 
- Адреса на претплатникот; 
- Претплатнички број; 
- Број на претплатничкиот договор и 
- Информација за денот кога претплатничкиот дого-

вор престанува да важи.  
 

Член 10 
Одобрување на стандардни претплатнички  

договори 
 
(1) Операторите треба пред да започнат со приме-

ната на своите стандардни претплатнички договори, 
истите да ги достават на одобрување до Агенцијата. 

(2) Агенцијата ги одобрува стандардните претплат-
нички договори во рок од 30 дена од денот на приемот 
на истите. Доколку стандардните претплатнички дого-
вори не се во согласност со Законот за електронските 
комуникации, друг закон или одредбите од овој Пра-
вилник, Агенцијата ќе го задолжи операторот во опре-
делен рок истите да ги измени. 

(3) Операторите не треба да ги применуваат стан-
дардните претплатнички договори кои не се одобрени 
од Агенцијата. 

 
Член 11 

Форма и начин на информирање и комуникација со 
претплатниците 

 
(1) Комуникацијата помеѓу операторот и претплат-

никот (известување, фактура, друг вид на комуника-
ција) се одвива во пишана форма. 

(2) Операторот комуницира со претплатникот или 
со лице кое има полномошно издадено од претплатни-
кот, доколку претплатникот е физичко лице, со закон-
скиот застапник на претплатникот или со лице врабо-
тено кај претплатникот кое за таа цел е овластено со 
печат и потис од одговорното лице на претплатникот, 
доколку претплатникот е правно лице, во продажните 
салони на операторот или овластените правни лица од 
операторот. 

(3) Пишаната форма, може да биде доставена на 
еден од следниве начини: 

- со предавање од страна на оператор/ претплатник 
лично и 

- по пошта. 
(4) Доставувањето на писменото може да се врши и 

во електронска форма, доколку операторот има соглас-
ност од претплатникот за достава на писменото во 
електронска форма, вклучително и емаил адреса преку 
која ќе се врши доставата. 

(7) Поднесокот што се доставува во електронска 
форма може да се достави и надвор од работно време и 
во неработни денови. 

(8) Ако поднесокот е врзан со рок утврден со закон, 
рокот почнува да тече од првиот нареден работен ден. 

(9) Доставата на одговор на приговор поднесен до 
оператор се врши на еден од следниве начини: 

- со предавање од страна на оператор лично на 
претплатникот; 

- по пошта со препорачана пратка; 
- по електронски пат доколку операторот има сог-

ласност од претплатникот за достава на писменото во 
електронска форма. 
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Член 12 
Нечесни одредби во претплатничките договори 
 
Претплатничките договори не треба да содржат не-

чесни услови, односно одредби со кои се предизвикува 
значителна нерамнотежа во правата и обврските на до-
говорните страни, на штета на претплатниците. Како 
нечесни одредби се сметаат, но не се ограничуваат на: 

- можност за наплата на повторно приклучување во 
случај кога до исклучување дошло по вина на операто-
рот, 

- можност за привремен прекин во обезбедувањето 
на услугите или раскинување на претплатничкиот до-
говор, доколку претплатникот сторил повреда на од-
редбите на некој друг договор склучен со истиот опе-
ратор,  

- можност за одбегнување или ограничување за ис-
полнување на договорните услуги, на штета на прет-
платникот;  

- можност користењето на јавната комуникициска 
услуга да биде условено со користење на некоја друга 
услуга или опрема која не е неопходна и потребна за да 
се обезбеди бараната услуга;  

- можност за наплата на услуги, кои не се искорис-
тени од страна на претплатникот, а се однесуваат на 
месечните надоместоци за услугите, кои претплатни-
кот нема да ги користи заради раскинување на прет-
платничкиот договор. 

 
Член 13 

Измена на условите од претплатничкиот договор 
 
(1) Операторот може да ги менува условите од 

претплатничкиот договор по претходно известување на 
претплатникот. 

(2) Операторот треба да го извести претплатникот 
за сите предложени измени во условите наведени во 
договорот во рок не пократок од 30 дена пред воведу-
вањето на измените, како и за правото дека во истиот 
период, без известување или последици може да го 
раскине договорот доколку не се согласува со предло-
жените измени.  

(3) Известувањето од ставот (2) на овој член треба 
да биде во пишана форма и треба особено да содржи: 

- Име или назив на претплатникот; 
- Адреса на претплатникот; 
- Претплатнички број; 
- Број на претплатничкиот договор; 
- Сите предложени измени на договорот; 
- Информација за правото дека без известување или 

последици може да го раскине договорот. 
(4) Доколку операторот не постапи во согласност со 

ставот (2) од овој член, тоа нема да ги ослободи прет-
платниците од плаќање на пристигнатите и неплатени 
обврски или исполнување на договорените обврски 
пристигнати пред извршените измени во условите на-
ведени во претплатничкиот договор. 

 
Член 14 

Дополнителни обврски на операторот 
 
Операторот треба на претплатниците да им обезбе-

ди можност за контрола на трошоци, и тоа: 
- детална сметка согласно член 101 од Законот за 

електронските комуникации; 
- бесплатна селективна забрана за појдовни повици 

или за СМС/ММС пораки со додадена вредност, а кога 
е технички возможно и за други видови слични аплика-
ции; 

- можност за плаќање однапред за пристап до јавна 
електронска комуникациска мрежа и користење на јав-
но достапни телефонски услуги; 

- можност за одложено плаќање на цената за прик-
лучок на јавна електронска комуникациска мрежа; 

- ограничување на пристап до услуга или исклучу-
вање на претплатник согласно член 102 од Законот за 
електронските комуникации; 

- совети за цени со што им се обезбедува можност 
на претплатниците да добијат информации за алтерна-
тивни пониски цени за услугата, доколку постојат, и 

- бесплатно предупредување во случај на невооби-
чаени или прекумерно направени трошоци за услугата. 

 
Член 15 

Листа на услуги 
 
(1) Операторот треба јавно да објави листа на услу-

ги што им ги нуди и обезбедува на претплатниците. 
(2) Со склучувањето на претплатничкиот договор, 

претплатникот ги користи услугите што ги обезбедува 
операторот согласно тарифниот модел кој го избрал. 
Претплатникот може да бара промена на тарифниот 
модел, доколку ги исполнува условите за користење на 
тарифниот модел определен од операторот. 

(3) Операторот треба по барање на претплатникот 
да достави информација за искористеноста или надми-
нувањето на одредени поволности кои ги користи сог-
ласно избраниот тарифен модел во тековниот месец.  

(4) Со склучувањето на претплатничкиот договор, 
претплатникот стекнува право на користење и на до-
полнителни услуги, според избраниот тарифен модел, 
дефинирани од страна на операторот во неговата листа 
на услуги, по цена утврдена во официјалниот ценовник 
и по одредени услови наведени во општите услови на 
операторот.  

(5) Активирањето и деактивирањето на дополни-
телните услуги од страна на операторот, а по барање на 
претплатникот, се врши на еден од следните начини, во 
зависност од видот на услугата: 

- со потпишување на соодветен формулар во пиша-
на форма (барање, анекс кон договор); 

- со повикување на соодветен телефонски број за 
таа намена (аудио запис); 

- со испраќање на СМС порака на соодветен теле-
фонски број за таа намена или 

- на друг начин достапен на претплатникот, пропи-
шан во општите услови на операторот. 

(6) Претплатникот може користењето на одредени 
дополнителни услуги за кои не се плаќа дополнителна 
месечна претплата и кои автоматски му се достапни со 
одбирањето на тарифниот модел кој ќе го користи, да 
ги откаже на свое барање. 

(7) По поднесување на барањето за активирање или 
деактивирање на дополнителните услуги, операторот тре-
ба да го извести претплатникот за рокот во кој ќе се из-
врши активирањето или деактивирањето на дополнител-
ните услуги, како и за дополнителните промени на терми-
налната опрема, доколку е потребно да се направат. 

(8) Надоместокот за користење на дополнителните 
услуги ќе биде фактуриран и вклучен во редовната ме-
сечна сметка од страна на операторот. 

 
Член 16 

Ценовник и тарифирање 
 
(1) Oператорот ги утврдува цените за приклучок и 

користење на јавните електронски комуникациски ус-
луги во ценовник, што треба да биде изразен во јасна, 
разбирлива и лесно достапна форма и објавен на веб 
страната на операторот и во неговите официјални про-
дажни места. 

(2) Ценовникот од став (1) на овој член треба да би-
де специфициран на начин што ќе му овозможи на ко-
рисникот пред да започне со користењето на услугите 
да биде запознаен со износот кој што може да му биде 
наплатен и истиот треба да содржи особено: 
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- цена за секоја јавно достапна електронска комуни-
кациска услуга/ услуги врзани во пакет;  

- цена за воспоставување на повик; 
- цена за почетно приклучување; 
- цена за повторно приклучување; 
- цени за јавно достапни електронски комуникацис-

ки услуги во меѓународен роаминг; 
- цена (пенал) за предвремено раскинување на дого-

ворот; 
- видот на услугата и начинот на тарифирање; 
- секое заокружување на износот на цената на услу-

гата (се нагласува дали заокружувањето се врши на из-
нос на повисоката или пониската најблиска децимала). 

(3) Претплатникот плаќа еднократен надомест за 
почетно приклучување, месечен надомест за електрон-
ската комуникациска услуга, како и надомест за оства-
рениот обем на комуникациски сообраќај и дополни-
телните услуги што ги користи. 

(4) Надоместокот за остварениот обем на комуника-
циски сообраќај се пресметува со тарифни единици 
(времетраење на комуникацијата, број на воспоставени 
комуникации, сегмент, количество пренесени податоци 
изразени во Бајти и сл.). Тарифните единици за услуги-
те користени од претплатникот се бројат од тарифниот 
систем на операторот, составен дел на ценовникот. 

 
Член 17 

Фактура и начин на плаќање 
 
(1) Операторот треба на своите претплатници, да 

им издава фактура во пишана форма. 
(2) Фактурата од став (1) на овој член треба да биде 

јасна, читлива и лесно разбирлива и истата, покрај ви-
сината на надоместоците, на поединечна основа и вку-
пен износ за наплата, треба особено да содржи и: 

- Датум на издавање на фактурата; 
- Рок на плаќање на фактурата, 
- Достапни начини на плаќање на фактурата, 
- Информација за контакт со службата за грижа за 

корисници на операторот. 
(3) Операторот треба во претплатничкиот договор и 

општите услови да го утврди датумот на издавање на 
фактурата и рокот во кој што фактурата треба да биде 
платена. Непримањето на фактурата или непоседува-
њето на иста од која и да било причина не го ослободу-
ва претплатникот од обврската да го плати износот што 
го должи во предвидениот рок, односно претплатникот 
треба сам да ја побара фактурата, доколку истата не ја 
примил на време. 

(4) Во случај на ненавремено плаќање, операторот 
има право да пресметува законска казнена камата од 
денот кога претплатникот задоцнил со плаќањето. 

(5) Претплатникот има право да депонира паричен 
износ како аванс на жиро сметка од која ќе се црпат 
средства за подмирување на обврските за плаќање на 
месечната сметка кон операторот. Во овој случај нап-
латата на сметката се врши со директно минусирање од 
депонираните средства. 

(6) Операторот има право да побара од претплатни-
кот да депонира паричен износ на средства како аванс 
и/или гаранција, а особено по исклучување на прет-
платникот заради доцнење или неможност за плаќање, 
за пристап до јавната комуникациска мрежа од времен 
карактер, при склучување на претплатнички договор со 
претплатник кој не е државјанин на Република Македо-
нија или со претплатник кој нема соодветен доказ за 
платежна способност. 

 
Член 18 

Враќање на парични средства 
 
Операторот треба на претплатниците да им ги  вра-

ти наплатените парични средства  во следните случаи: 

- во случај на привремено ограничување или пре-
кин на пристапот до услуги, операторот врши враќање 
на паричните средства во делот на претплатата и надо-
местоците за дополнителните услуги за износ пропор-
ционален на времетраењето кога услугата не била обез-
бедувана, доколку прекинот трае подолго од три часа. 
Пресметаниот износ, за целото времетраење на ограни-
чувањата или прекините ќе биде одбиен во наредната 
фактура на сите претплатници кај кои постоело ограни-
чување или прекин, без тоа да биде побарано од страна 
на претплатниците за фиксна комуникациска мрежа, а 
по основано барање на претплатниците за мобилна ко-
муникациска мрежа; 

- во други случаи на основан приговор од страна на 
претплатникот за утврдена неточна обработка на пода-
тоци што доведува до зголемување на износот за ко-
ристени електронски комуникациски услуги, доколку 
ги има намирено своите долгови, во висина на погреш-
ното задолжување со вкалкулирана законска казнена 
камата; 

- во случај на престанок на обезбедувањето на јав-
ната комуникациска услуга не по вина на претплатни-
кот, или во случај кога претплатникот го откажува на-
тамошното користење на комуникациската услуга, опе-
раторот ќе изврши враќање на остатокот од паричните 
средства што биле депонирани однапред како аванс, 
месечната претплата, надоместокот за користење на 
дополнителните услуги, по подмирување на вкупниот 
долг на претплатникот.  

 
Член 19 

Право на приговор и тужба 
 
(1) Претплатник има право до операторот да подне-

се приговор во врска со обезбедувањето на услугите, 
приговор на износот со кој е задолжен за обезбедената 
услуга, приговор за квалитетот на обезбедената услуга, 
како и приговор поради повреда на одредбите од склу-
чениот договор за приклучок и користење на јавна ко-
муникациска мрежа и/или јавно достапни електронски 
комуникациски услуги во согласност со член 120 од 
Законот за електронските комуникации. 

(2) Приговорот од ставот (1) на овој член претплат-
никот го поднесува во пишана форма, во согласност со 
член 11 од овој Правилник. 

 
Член 20 

Раскинување на претплатнички договор по барање 
на претплатник 

  
(1) Претплатникот може да го раскине претплат-

ничкиот договор со операторот во секое време по прет-
ходно доставено барање за раскинување на претплат-
нички договор. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува 
до операторот во пишана форма на еден од начините 
утврден во членот 11 на овој правилник.   

(3) Барањето од ставот (1) на овој член треба да ги 
содржи најмалку следниве податоци: 

- име или назив на претплатникот; 
- матичен број за физички лица и даночен и регис-

тарски број за правни лица; 
- адреса на претплатникот;  
- електронска комуникациска услуга (тарифен мо-

дел/ пакет/ претплатнички број и др.) и 
- датумот на раскинување на претплатничкиот до-

говор, кој не може да биде пократок од 5 дена од денот 
на поднесување на барањето. 

(4) Договорот се смета за раскинат од денот наве-
ден во писменото барање. 

(5) Операторот не треба да одбие раскинување на 
претплатнички договор по барање на претплатник. 
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(6) Доколку претплатничкиот договор се склучува 
со задолжително времетраење согласно членот 107 
став (9) од Законот за електронските комуникации, 
претплатникот може да го раскине истиот без да му би-
дат наплатени казнени пенали за предвремено раскину-
вање на договорот, само во случај кога операторот не 
ги исполнува обврските предвидени во претплатнички-
от договор. Во овој случај барањето од ставот (1) на 
овој член покрај податоците од ставот (3) на овој член 
треба да содржи и причини за предвремено раскинува-
ње на преетплатничкиот договор. 

(7) Претплатникот и по раскинувањето на претплат-
ничкиот договор ќе биде одговорен за плаќање на сите 
трошоци кои биле направени од негова страна, а кои 
евентуално се фактурирани со задоцнување или се фак-
турирани, а не се платени од страна на претплатникот. 

(8) При раскинување на претплатничкиот договор, 
претплатникот треба да ги врати комуникациските 
средства во сопственост на операторот во исправна 
состојба, која ја утврдува операторот при преземањето 
на средствата. 

 
Член 21 

Раскинување на претплатнички договор од страна 
на оператор 

 
Операторот може да го раскине претплатничкиот 

договор, особено: 
- Поради повреда на условите наведени во прет-

платничкиот договор; 
- во случај на смрт на претплатникот, доколку пра-

вото за користење на услугата не е пренесено на друго 
лице во рок од шест месеци; 

- кога со судска одлука претплатникот се брише од 
соодветниот регистар; 

- во случај на стечај или ликвидација, или нелик-
видност на претплатникот, доколку правото за корис-
тење на услугата не е пренесено на друго лице во рок 
определен од страна на операторот; 

- во случај на користење и злоупотреба на услугите 
од страна на претплатникот за цел спротивна на Зако-
нот за електронските комуникации, прописите донесе-
ни врз основа на него и други закони и прописи кон-
статирани од страна на надлежен орган; 

- доколку операторот не е во состојба да ги обезбе-
дува услугите поради дејство на виша сила подолго од 
три месеци.  

 
Член 22 

Доделување на претплатнички број 
 
(1) Секоја претплатничка линија добива свој прет-

платнички број кој го определува операторот, а по 
претходно добиено решение за доделување на броеви и 
серии на броеви од страна на Агенцијата во согласност 
со Планот за нумерација на јавните комуникациски 
мрежи и услуги во Република Македонија. 

(2) Операторот може да го промени претплатнички-
от број на претплатничката линија заради технички 
причини, без согласност на претплатникот, по писмено 
известување во рок не пократок од 30 дена пред вове-
дување на измената. Во централите каде што постојат 
технички можности, се дава известување за промената 
на броевите, така што за време од 30 дена на секој по-
вик упатен до стариот број се дава известување за нас-
танатата промена со информација за новиот број. За 
претплатниците-правни лица, известувањето за наста-
натата промена на броевите се дава за време од 60 
дена. 

(3) Операторот го определува рокот во кој стариот 
претплатнички број не се доделува на друг претплат-
ник. 

(4) Промена на претплатничкиот број може да се 
изврши и по барање на претплатник, со поднесување 
на писмено барање до операторот, доколку за тоа по-
стојат технички можности, за што операторот може да 
наплати соодветен надоместок согласно својот ценов-
ник. 

 
Член 23 

Тонско бирање и идентификација на повикувачки 
и повикан број 

 
(1) Операторот треба да им овозможи на своите 

крајни корисници тонско бирање и идентификација на 
повикувачка линија на територија на Република Маке-
донија, доколку истото е технички возможно или еко-
номски оправдано во согласност член 111 од Законот 
за електронските комуникации. 

(2) Операторот не треба да ја менува информација-
та за идентификација на повикувачки и повикан број. 

(3) Доколку претплатникот побара рестрикција за 
прикажување на неговиот претплатнички број (CLIR) 
од операторот, истата ќе важи во мрежите на сите опе-
ратори во Република Македонија, освен кога се работи 
за повик кон број на служби за итни повици или кога 
повиканата страна има активирано функција на CLIR 
Override. 

 
Член 24 

Преселување на претплатнички приклучок 
 
(1) Претплатникот може со писмено барање до опе-

раторот да побара преселување на претплатнички 
приклучок на друга адреса во рамките на јавната кому-
никациска мрежа, во истото или во друго нумерациско 
подрачје на операторот. 

(2) Доколку е технички можно операторот во  рок, 
определен во неговите општи услови за пристап и ко-
ристење на јавните комуникациски услуги ќе го из-
врши преселувањето со ист или со друг претплатнички 
број. 

(3) Доколку преселувањето технички не е можно, 
операторот во рок определен во неговите општи усло-
ви за пристап и користење на јавните комуникациски 
услуги ќе го извести за тоа претплатникот и ќе му овоз-
можи претплатничкиот договор да го раскине согласно 
условите во договорот или пак да го отстапи на друго 
лице. 

(4) За преселување на приклучокот, претплатникот 
плаќа трошоци за инсталирање на приклучок на јавна-
та комуникациска мрежа на адресата каде што се пре-
селува, во согласност со ценовникот на операторот. 

 
Член 25 

Меѓународен роаминг 
 
(1) Користењето на услугите во јавна мобилна ко-

муникациска мрежа е можно на територијата на Репуб-
лика Mакедонија покриена со мрежата на операторот, 
како и во други јавни мобилни комуникациски мрежи 
(меѓународен роаминг), доколку е склучен договор за 
роаминг помеѓу операторот и релевантните даватели 
на роаминг услуги и доколку претплатникот е корис-
ник на роаминг услугата, како и доколку релевантниот 
давател на роаминг услуги ја обезбедува конкретната 
роаминг услуга. 

(2) Кога претплатникот ја користи роаминг услу-
гата, релевантниот давател на роаминг услуги е одгово-
рен за квалитетот и расположливоста на услугите, како 
и областа на покривање. 

(3) Операторот ја врши наплатата на роаминг услу-
гите по добивањето на известување од релевантниот 
давател на роаминг услуги, по цени наведени во офи-
цијалниот ценовник на операторот. 
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(4) Операторот треба бесплатно и без одлагање, со 
СМС порака да го извести претплатникот дека отпоч-
нува со користење на роаминг услуги веднаш по опточ-
нување на користење на услугата меѓународен роа-
минг, со наведување на цените со вклучен ДДВ за дој-
довен и појдовен повик и СМС порака во роаминг во 
согласност со склучениот претплатнички договор, по 
претходно добиена согласност од претплатникот освен 
кога претплатникот потпишал согласност дека не му е 
потребна услугата за информирање при користење на 
јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен 
роаминг. 

(5) Операторот треба, бесплатно и без одлагање и 
на претплатниците кои претходно не дале согласност 
дека сакаат да ја користат услугата од ставот (4) на овој 
член да им го овозможат користењето на оваа услуга 
доколку претплатниците достават барање до операто-
рот за користење на истата.   

(6) Операторот треба да ги заштити своите прет-
платници од несакан роаминг додека се на територија 
на Република Македонија. 

(7) Операторот треба да го следи вообичаеното од-
несување на претплатникот кој користи роаминг услу-
ги и бесплатно, со СМС порака да го предупреди, во 
случај кога трошоците за реализираниот сообраќај (дој-
довни и појдовни повици и СМС пораки) во меѓунаро-
ден роаминг ќе достигнат вкупен износ од 3000 денари 
со вклучен ДДВ. Операторот треба на претплатник кој 
преку СМС порака ќе го извести операторот дека е сог-
ласен да му се ограничи пристапот до роаминг услу-
гата, да му го ограничи пристапот, веднаш по приемот 
на СМС пораката.   

(8) Операторот треба да го следи вообичаеното од-
несување на претплатникот кој користи роаминг услу-
ги и бесплатно, со СМС порака да го предупреди, во 
случај кога трошоците за реализиран интернет сообра-
ќај во меѓународен роаминг ќе достигнат вкупен износ 
од 1000 денари со вклучен ДДВ. Доколку претплатни-
кот не го извести операторот дека е согласен да ја ко-
ристи услугата, операторот треба бесплатно и без одла-
гање да го ограничи пристапот и користењето на услу-
гата. Доколку претплатникот го извести операторот со 
СМС порака дека е согласен да ја користи услугата, 
операторот треба да продолжи да ја обезбедува истата.  

 
Член 26 

Реемитување на програмски сервиси 
 
На барање на претплатник, операторот кој врши ре-

емитување на програмски сервиси треба да обезбеди 
техничка можност за забрана на пристап до одредени 
канали или да обезбеди код за нивно активирање. 

 
Член 27 

Права на операторот 
 
Операторот има право, особено: 
1) да одбие барање за склучување на претплатнички 

договор, во согласност со член 7 од овој Правилник; 
2) да комуницира со претплатник, во согласност со 

член 11 од овој Правилник; 
3) да ги наплати сите пристигнати и неплатени об-

врски или исполнување на договорените обврски прис-
тигнати пред извршените измени во условите наведени 
во претплатничкиот договор, во согласност со член 13 
од овој Правилник; 

4) да ги утврди цените за приклучок и користење на 
јавните електронски комуникациски услуги во ценов-
ник, што треба да биде изразен во јасна, разбирлива и 
лесно достапна форма, на својата веб страна и во свои-
те официјални продажни места, во согласност со член 
16 од овој Правилник; 

5) да наплати еднократен надомест за почетно 
приклучување, месечен надомест за претплатничка ли-
нија (месечна претплата), како и надомест за остваре-
ниот обем на комуникациски сообраќај и дополнител-
ните услуги што ги користи, во согласност со член 16 
од овој Правилник; 

6) да пресметува законска казнена камата од денот 
кога претплатникот задоцнил со плаќањето, во случај 
на ненавремено плаќање, во согласност со член 17 од 
овој Правилник и 

7) да побара од претплатникот да депонира паричен 
износ на средства како аванс и/или гаранција, а особе-
но по исклучување на претплатникот заради доцнење 
или неможност за плаќање, за пристап до јавната кому-
никациска мрежа од времен карактер, при склучување 
на претплатнички договор со претплатник кој не е 
државјанин на Република Македонија или со претплат-
ник кој нема соодветен доказ за платежна способност, 
во согласност со член 17 од овој Правилник. 

 
Член 28 

Обврски на операторот 
 
Операторот има обврска, особено: 
1) да објавува транспарентни, споредливи, соодвет-

ни и ажурирани информации за применливите цени и 
тарифи, за сите надоместоци во случај на раскинување 
на претплатнички договор за приклучок и користење 
на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни 
електронски комуникациски услуги, како и информа-
ции за општите услови во однос на пристапот и корис-
тењето на јавните комуникациски услуги што ги обез-
бедуваат, во јасна, разбирлива и лесно достапна форма, 
на својата веб страна и во официјалните продажни мес-
та на операторот, во согласност со член 3 од овој Пра-
вилник; 

2) да обезбеди на своите корисници,по нивно бара-
ње начин за проверка и следење на вистинската и ми-
нималната брзина, како и да им обезбеди информации 
за условите кои го ограничуваат пристапот и/или ко-
ристењето на услуги и апликации, во согласност со 
член 4 од овој Правилник; 

3) да склучи договор со потрошувач или краен ко-
рисник кој бара приклучок и користење на јавна кому-
никациска мрежа и/или јавно достапни електронски ко-
муникациски услуги, во јасна, сеопфатна и лесно дос-
тапна форма,пишана форма, усогласен со член 107 од 
Законот за електронските комуникации, во согласност 
со член 8 од овој Правилник; 

4) да прими барање за склучување на претплатнич-
ки договор, доставен на начин и образец пропишан од 
страна на операторот, во согласност со член 6 од овој 
Правилник; 

5) да испита дали има техничка можност за да ги 
обезбеди услугите со квалитет дефиниран во понудата 
по поднесено барање за склучување на претплатнички 
договор и во рок утврден од негова страна во пишана 
форма да го извести подносителот на барањето за по-
стоењето, односно не постоењето на техничка можност 
со наведување на причините за одбивање на барањето, 
во согласност со член 6 од овој Правилник; 

6) да склучи претплатнички договор во рок утврден 
од негова страна, во согласност со член 8 од овој Пра-
вилник;  

7) да ги активира услугите кои се предмет на прет-
платничкиот договор во рок утврден од негова страна, 
во согласност со член 8 од овој Правилник; 

8) склучи претплатнички договор на определено за-
должително време, кое не смее да биде подолго од 24 
месеци како и да му даде можност на претплатникот за 
склучување на договор со времетраење не подолго од 
12 месеци, во согласност со член 9 од овој Правилник; 
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9) да не ги продолжува по автоматизам обврските 
од договорите со задолжително времетраење, по исте-
кот на иницијално договорениот временски период, во 
согласност со член 9 од овој Правилник; 

10) во рок не пократок од 30 дена пред истекот на 
договореното времетраење од договорот да го извести 
претплатникот дека истиот му истекува, во согласност 
со член 9 од овој Правилник; 

11) да ги обезбедува електронските комуникациски 
услуги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, 
начин, цени и квалитет во согласност со одредбите од 
склучениот претплатнички договор; 

12) да ги достави на одобрување до Агенцијата сво-
ите стандардни претплатнички договори, во согласност 
со член 10 од овој Правилник; 

13) да комуницира со претплатник, во согласност 
со член 11 од овој Правилник; 

14) да не склучува претплатнички договори кои 
содржат нечесни услови, односно одредби со кои се 
предизвикува значителна нерамнотежа во правата и об-
врските на договорните страни, на штета на претплат-
ниците, во согласност со член 12 од овој Правилник; 

15) да ги менува условите од стандардниот прет-
платнички договор по претходно известување на прет-
платникот, во согласност со член 13 од овој Правил-
ник; 

16) да го информира претплатникот, во пишана 
форма, за сите предложени измени во условите наведе-
ни во договорот во рок не пократок од 30 дена пред во-
ведувањето на измените, како и за правото дека во ис-
тиот период, без известување или последици може да 
го раскине договорот доколку не се согласува со пред-
ложените измени, во согласност со член 13 од овој 
Правилник; 

17) да овозможи контрола на трошоци , во соглас-
ност со член 14 од овој Правилник; 

18) јавно да објави листа на услуги што им ги нуди 
и обезбедува на претплатниците, во согласност со член 
18 од овој Правилник; 

19) да овозможи промена на тарифниот модел, до-
колку претплатникот ги исполнува условите за корис-
тење на тарифниот модел, во согласност со член 15 од 
овој Правилник; 

20) на барање на претплатникот да достави инфор-
мација за искористеноста или надминувањето на одре-
дени поволности кои ги користи согласно избраниот 
тарифен модел во тековниот месец, во согласност со 
член 15 од овој Правилник; 

21) да овозможи користење и на дополнителни ус-
луги, според избраниот тарифен модел, дефинирани во 
неговата листа на услуги, по цена утврдена во офици-
јалниот ценовник и по одредени услови наведени во 
општите услови на операторот, во согласност со член 
15 од овој Правилник; 

22) да овозможи активирање, деактивирање и ко-
ристење на дополнителни услуги, на барање на прет-
платник, во согласност со член 15 од овој Правилник; 

23) да ги утврди цените за приклучок и користење 
на јавните електронски комуникациски услуги во це-
новник, што треба да биде изразен во јасна, разбирлива 
и лесно достапна форма, на својата веб страна и во сво-
ите официјални продажни места, во согласност со член 
16 од овој Правилник; 

24) да објави Ценовник специфициран во соглас-
ност со член 16 од овој Правилник;  

25) да им издава фактура во пишана форма на свои-
те претплатници, со кои има склучено претплатнички 
договор, во согласност со член 17 од овој Правилник; 

26) да го утврди датумот на издавање на фактурата 
во претплатничкиот договор и општите услови, во сог-
ласност со член17 од овој Правилник; 

27) да определи рок за плакање на фактурата, во 
согласност со член 17 од овој Правилник; 

28) да овозможи депонирање на паричен износ како 
аванс на жиро сметка од која ќе се црпат средства за 
подмирување на обврските за плаќање на месечната 
сметка од страна на претплатник, во согласност со 
член 17 од овој Правилник; 

29) дa врати паричните средства на претплатни-
ците, во согласност со член 18 од овој Правилник; 

30) да прими приговор од претплатник во врска со 
обезбедувањето на услугите, приговор на износот со 
кој е задолжен за обезбедената услуга, приговор за ква-
литетот на обезбедената услуга, како и приговор пора-
ди повреда на одредбите од склучениот договор за 
приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа 
и/или јавно достапни електронски комуникациски ус-
луги во согласност со член 120 од Законот за електрон-
ските комуникации, во согласност со член 19 од овој 
Правилник; 

31) да го раскине претплатничкиот договор со прет-
платникот, пред истекот на договорениот период, по 
барање на претплатник заради неисполнување на об-
врските на операторот предвидени во претплатничкиот 
договор, без плаќање на казнени пенали, во согласност 
со член 20 од овој Правилник; 

32) да го раскине претплатничкиот договор со прет-
платникот, пред истекот на договорениот период, во 
пишана форма, во согласност со член 20 од овој Пра-
вилник; 

33) да го раскине претплатничкиот договор,во сог-
ласност со член 21 од овој Правилник; 

34) да додели претплатнички број, а по претходно 
добиено решение за доделување на броеви и серии на 
броеви од страна на Агенцијата во согласност со Пла-
нот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и 
услуги во Република Македонија, во согласност со 
член 22 од овој Правилник; 

35) да го промени претплатничкиот број на прет-
платничката линија, во согласност со член 22 од овој 
Правилник; 

36) да им овозможи на своите крајни корисници 
тонско бирање и идентификација на повикувачка лини-
ја на територија на Република Македонија, доколку ис-
тото е технички возможно или економски оправдано во 
согласност член 111 од Законот за електронските кому-
никации, во согласност со член 23 од овој Правилник; 

37) да овозможи преселување на претплатнички 
приклучок на друга адреса во рамките на јавната кому-
никациска мрежа, во истото или во друго нумерациско 
подрачје на операторот, во согласност со член 24 од 
овој Правилник; 

38) бесплатно и без одлагање, со СМС порака да го 
извести претплатникот дека отпочнува со користење на 
роаминг услуги веднаш по опточнување на користење 
на услугата меѓународен роаминг, со наведување на 
цените со вклучен ддв за иницирање на повик, прима-
ње на повик и смс порака во согласност со склучениот 
претплатнички договор, освен кога претплатникот пот-
пишал согласност дека не му е потребна услуга за ин-
формирање при користење на јавна мобилна комуника-
циска услуга во меѓународен роаминг, во согласност со 
член 25 од овој Правилник; 

39) бесплатно и без одлагање, да им овозможи ко-
ристење на услуга за информирање при користење на 
јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен 
роаминг, на претплатници кои потпишале согласност 
дека не им е потреба наведената услуга, по доставува-
ње на барање од страна на претплатникот, во соглас-
ност со член 25 од овој Правилник; 

40) да ги заштити своите претплатници од несакан 
роаминг додека се на територија на Република Македо-
нија, во согласност со член 25 од овој Правилник; 

41) да го следи вообичаеното однесување на прет-
платникот кој користи роаминг услуги и бесплатно, со 
СМС порака да го предупреди, во случај на невообича-
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ени или прекумерни трошоци за услугата односно за 
достигнување на вкупен износ од 3000 денари со вклу-
чен ДДВ за реализиран сообраќај во меѓународен роа-
минг и да му ја ограничи услугата, со согласност на 
претплатникот, во согласност со член 25 од овој Пра-
вилник; 

42) да го следи вообичаеното однесување на прет-
платникот кој користи роаминг услуги и бесплатно, со 
СМС порака да го предупреди, во случај на невообича-
ени или прекумерни трошоци за услугата односно за 
достигнување на вкупен износ од 1000 денари со вклу-
чен ДДВ за реализиран интернет сообраќај во меѓуна-
роден роаминг и бесплатно и без одлагање да го огра-
ничи пристапот и користењето на услугата, во соглас-
ност со член 25 од овој Правилник и 

43) да обезбеди техничка можност за забрана на 
пристап до одредени канали или да обезбеди код за 
нивно активирање, на негово барање, во согласност со 
член 26 од овој Правилник. 

 
Член 29 

Права на претплатникот 
 
Претплатникот има право, особено: 
1) на пристап до транспарентни, споредливи, соод-

ветни и ажурирани информации за применливите цени 
и тарифи, за сите надоместоци во случај на раскинува-
ње на претплатнички договор за приклучок и користе-
ње на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достап-
ни електронски комуникациски услуги, како и инфор-
мации за општите услови во однос на пристапот и ко-
ристењето на јавните комуникациски услуги што ги 
обезбедуваат, во јасна, разбирлива и лесно достапна 
форма, на својата веб страна и во официјалните про-
дажни места на операторот, во согласност со член 3 од 
овој Правилник; 

2) да му биде овоможено до страна на операторот 
начин на проверка и следење на вистинската и мини-
малната брзина, на негово барањево согласност со член 
4 од овој Правилник; 

3) да склучи договор со оператор за приклучок и 
користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно 
достапни електронски комуникациски услуги, во јасна, 
сеопфатна и лесно достапна форма, во пишана форма, 
усогласен со член 107 од Законот за електронските ко-
муникации, во согласност со член 8 од овој Правилник; 

4) да поднесе барањето за склучување на претплат-
нички договор, доставен на начин и образец пропишан 
од страна на операторот, во согласност со член 6 од 
овој Правилник; 

5) во рок утврден од страна на оператор во пишана 
форма да биде известен за постоењето, односно не по-
стоењето на техничка можност со наведување на при-
чините за одбивање на барањето, во согласност со член 
6 од овој Правилник; 

6) да склучи претплатнички договор во рок утврден 
од страна на оператор од денот на доставување на из-
вестување за постоење на течничка можност, во сог-
ласност со член 8 од овој Правилник;  

7) да ги користи услугите кои се предмет на прет-
платничкиот договор во рок утврден од страна на опе-
ратор, во согласност со член 8 од овој Правилник; 

8) склучи претплатнички договор на определено за-
должително време, кое не смее да биде подолго од 24 
месеци како и можност за склучување на договор со 
времетраење не подолго од 12 месеци, во согласност со 
член 9 од овој Правилник; 

9) во рок не пократок од 30 дена пред истекот на 
договореното времетраење од договорот да биде извес-
тен дека договорот му истекува, во согласност со член 
9 од овој Правилник; 

10) да ги користи електронските комуникациски ус-
луги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, на-
чин, цени и квалитет во согласност со одредбите од 
склучениот претплатнички договор; 

11) да комуницира со оператор, во согласност со 
член 11 од овој Правилник; 

12) да не склучува претплатнички договори кои 
содржат нечесни услови, односно одредби со кои се 
предизвикува значителна нерамнотежа во правата и об-
врските на договорните страни, на штета на претплат-
ниците во согласност со член 12 од овој Правилник; 

13) да му се менуваат условите од претплатнички 
договор само по писмено известување, во согласност 
со член 13 од овој Правилник; 

14) да биде информиран, во пишана форма, за сите 
предложени измени во условите наведени во договорот 
во рок не пократок од 30 дена пред воведувањето на 
измените, како и за правото дека во истиот период, без 
известување или последици може да го раскине дого-
ворот доколку не се согласува со предложените из-
мени, во согласност со член 13 од овој Правилник; 

15) да му се овозможи контрола на трошоците, во 
согласност со член 14 од овој Правилник; 

16) да има јавно достапна листа на услуги што му 
се нудат и обезбедуваат од страна на операторот, во 
согласност со член 15 од овој Правилник; 

17) да му се овозможи промена на тарифниот мо-
дел, доколку ги исполнува условите за користење на 
тарифниот модел определен од операторот, во соглас-
ност со член 15 од овој Правилник; 

18) на барање, да добие информација за искористе-
носта или надминувањето на одредени поволности кои 
ги користи согласно избраниот тарифен модел во те-
ковниот месец, во согласност со член 15 од овој Пра-
вилник; 

19) да му се овозможи користење и на дополнител-
ни услуги, според избраниот тарифен модел, дефини-
рани од страна на операторот во неговата листа на ус-
луги, по цена утврдена во официјалниот ценовник и по 
одредени услови наведени во општите услови на опе-
раторот, во согласност со член 15 од овој Правилник; 

20) да му се овозможи активирањето, деактивира-
њето и користење на дополнителни услуги, на негово 
барање, во согласност со член 15 од овој Правилник; 

21) да има информација за цените за приклучок и 
користење на јавните електронски комуникациски ус-
луги во ценовник, што треба да биде изразен во јасна, 
разбирлива и лесно достапна форма, на веб страната на 
операторот и во неговите официјални продажни места, 
во согласност со член 16 од овој Правилник; 

22) да има пристап до Ценовник специфициран во 
согласност со член 16 на овој Правилник; 

23) да добива фактура, во согласност со член 17 од 
овој Правилник; 

24) да депонира паричен износ како аванс на жиро 
сметка од која ќе се црпат средства за подмирување на 
обврските за плаќање на фактурата кон операторот, во 
согласност со член 17 од овој Правилник; 

25) дa му бидат вратени паричните средства, во сог-
ласност со член 18 од овој Правилник; 

26) да поднесе приговор до операторот, во соглас-
ност со членот 120 од Законот за електронските кому-
никации и членот 19 од овој Правилник; 

27) да го раскине претплатничкиот договор со опе-
раторот, пред истекот на договорениот период, по соп-
ствено барање заради неисполнување на обврските на 
операторот предвидени во претплатничкиот договор, 
без плаќање на казнени пенали, во согласност со член 
20 од овој Правилник; 

28) да го раскине претплатничкиот договор со опе-
раторот, пред истекот на договорениот период, во пи-
шана форма, во согласност со член 20 од овој Правил-
ник; 
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29) да добие претплатнички број од страна на опе-
ратор, а по претходно добиено решение за доделување 
на броеви и серии на броеви од страна на Агенцијата 
во согласност со Планот за нумерација на јавните ко-
муникациски мрежи и услуги во Република Македо-
нија, во согласност со член 22 од овој Правилник; 

30) да биде писмено известен во рок не пократок од 
30 дена пред воведување на измената за промена на 
претплатничкиот број на претплатничката линија зара-
ди технички причини, без негова согласност, во соглас-
ност со член 22 од овој Правилник; 

31) да поднесе барање за промена на претплатнички 
број, во согласност со член 22 од овој Правилник; 

32) да му биде овозможено тонско бирање и иден-
тификација на повикувачка линија на територија на Ре-
публика Македонија, доколку истото е технички воз-
можно или економски оправдано во согласност член 
111 од Законот за електронските комуникации, во сог-
ласност со член 23 од овој Правилник; 

33) да поднесе барање за преселување на претплат-
нички приклучок на друга адреса во рамките на јавната 
комуникациска мрежа, во истото или во друго нумера-
циско подрачје на операторот, во согласност со член 24 
од овој Правилник; 

34) да му биде овозможено преселување на прет-
платнички приклучок на друга адреса во рамките на 
јавната комуникациска мрежа, во истото или во друго 
нумерациско подрачје на операторот, во согласност со 
член 24 од овој Правилник; 

35) бесплатно и без одлагање, со СМС порака да 
биде известен дека отпочнува со користење на роаминг 
услуги веднаш по опточнување на користење на услу-
гата меѓународен роаминг, со наведување на цените со 
вклучен ДДВ за иницирање на повик, примање на по-
вик и СМС порака во согласност со склучениот прет-
платнички договор, освен кога претплатникот потпи-
шал согласност дека не му е потребна услуга за инфор-
мирање при користење на јавна мобилна комуникацис-
ка услуга во меѓународен роаминг, во согласност со 
член 25 од овој Правилник; 

36) бесплатно и без одлагање, да му се овозможи 
користење на услуга за информирање при користење 
на јавна мобилна комуникациска услуга во меѓунаро-
ден роаминг, на претплатници кои потпишале соглас-
ност дека не им е потреба наведената услуга, по доста-
вување на барање од страна на претплатникот, во сог-
ласност со член 25 од овој Правилник; 

37) да биде заштитен од несакан роаминг додека е 
на територија на Република Македонија, во согласност 
со член 25 од овој Правилник; 

38) да му се овозможи контрола на трошоци преку 
следење на вообичаеното однесување на претплатни-
кот кој користи роаминг услуги и бесплатно, со СМС 
порака да биде предупреден, во случај на невообичае-
ни или прекумерни трошоци за услугата односно за 
достигнување на вкупен износ од 3000 денари со вклу-
чен ДДВ за реализиран сообраќај во меѓународен роа-
минг и ограничување на услугата, со негова соглас-
ност, во согласност со член 25 од овој Правилник; 

39) да му се овозможи контрола на трошоци преку 
следење вообичаеното однесување на претплатникот 
кој користи роаминг услуги и бесплатно, со СМС пора-
ка да биде предупреден, во случај на невообичаени или 
прекумерни трошоци за услугата односно за достигну-
вање на вкупен износ од 1000 денари со вклучен ДДВ 
за реализиран интернет сообраќај во меѓународен роа-
минг и бесплатно и без одлагање да му се ограничи 
пристапот и користењето на услугата, во согласност со 
член 25 од овој Правилник; 

40) да му се обезбеди техничка можност за забрана 
на пристап до одредени канали или да обезбеди код за 
нивно активирање, на негово барање, во согласност со 
член 26 од овој Правилник и 

41) да му биде наведен програмскиот пакет, однос-
но листата на програмските сервиси.  

Член 30 
Обврски на претплатникот 

 
Претплатникот има обврска, особено: 
1) да ги користи електронските комуникациски ус-

луги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, на-
чин, цени и квалитет во согласност со одредбите од 
склучениот претплатнички договор; 

2) да ги плати сите пристигнати и неплатени об-
врски или исполнување на договорените обврски прис-
тигнати пред извршените измени во условите наведени 
во претплатничкиот договор во согласност со член 13 
од овој Правилник, 

3) да плати еднократен надомест за почетно прик-
лучување, месечен надомест за претплатничка линија 
(месечна претплата), како и надомест за остварениот 
обем на комуникациски сообраќај и дополнителните 
услуги што ги користи, во согласност со член 16 од 
овој Правилник; 

4) да го плати износот што го должи во предвиде-
ниот рок, односно сам да побара сметка доколку истата 
не ја примил на време во согласност со член 17 од овој 
Правилник; 

5) да плати законска казнена камата од денот кога 
задоцнил со плаќањето, во случај на ненавремено пла-
ќање, во согласност со член 17 од овој Правилник и 

6) да депонира паричен износ на средства како 
аванс и/или гаранција, на барање на оператор, а особе-
но по исклучување заради доцнење или неможност за 
плаќање, за пристап до јавната комуникациска мрежа 
од времен карактер, при склучување на претплатнички 
договор со претплатник кој не е државјанин на Репуб-
лика Македонија или со претплатник кој нема соодве-
тен доказ за платежна способност, во согласност со 
член 17 од овој Правилник. 

 
III. УСЛУГИ СО ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член 31 

Обезбедување на услуга со додадена вредност 
 
Услугата со додадена вредност ја обезбедува дава-

тел на услуга со додадена вредност врз основа на при-
родата и содржината на услугите, а согласно описот на 
услугата даден во барањето за доделување на број на 
услуга со додадена вредност што се доставува во 
Агенцијата. 

 
Член 32 

Одземање на право 
 
(1) Агенцијата може да го одземе правото за корис-

тење на доделен број на услуга со додадена вредност 
ако: 

- не се почитуваат условите за доделување; 
- не се почитуваат прописите кои се во сила; 
- не се платени надоместоците за користење на бро-

јот на услуга со додадена вредност; 
Надлежен орган констатира дека давателот на услу-

га со додадена вредност ги прекршил одредбите на овој 
правилник или врши злоупотреба. 

(2) Агенцијата донесува решение за одземање на 
бројот на услугата со додадена вредност на операторот, 
кој треба бројот да го исклучи од сообраќај.  

 
Член 33 

Времен прекин на давање на услуга 
 
При утврдена злоупотреба, или кршење на одредби-

те од овој правилник надлежен орган може да побара 
операторот на кого му е доделен бројот на услуга со 
додадена вредност да изврши времен прекин на прис-
тапот до бројот на услуга со додадена вредност. 
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Член 34 
Прекин на давање на услуга 

 
(1) При утврдена злоупотреба или кршење на од-

редбите од овој правилник, во случај кога давател на 
услуга со додадена вредност е давател на содржинска 
услуга, надлежен орган може да побара од операторот 
што има склучено комерцијален договор со давател на 
услуга со додадена вредност односно давателот на сод-
ржинска услуга за користење на број на услуга со дода-
дена вредност да го прекине пристапот до бројот за ко-
го е утврдена злоупотреба или кршење на одредбите од 
овој правилник, во рок од 15 дена од денот на приемот 
на барањето. 

(2) Ако операторот го прекине пристапот до бројот 
на услугата со додадена вредност согласно ставот (1) 
на овој член , истиот треба  да ги извести сите останати 
оператори во Република Македонија, кои треба веднаш 
по приемот на известувањето да го прекинат пристапот 
до бројот на услуга со додадена вредност за своите 
претплатници. 

(3) Давателот на услуга со додадена вредност од-
носно давател на содржинска услуга за кој надлежен 
орган констатирал дека врши злоупотреба или прек-
ршување на одредбите од овој правилник, не може да 
склучи комерцијален договор за користење на број на 
услуга со додадена вредност со оператор во рок од 
шест месеци од денот на констатираната злоупотреба. 

 
Член 35 

Обврски на давателите на услуги со додадена  
вредност 

 
(1) Операторот на кој што е му е доделен бројот на 

услуга со додадена вредност треба да обезбеди: 
- минимални технички услови за обезбедување на 

услугата со додадена вредност, кои опфаќаат: 
- барања за усогласеност на квалитет на опремата; 
- предвидување на минимален потребен број на ли-

нии за проектиран или генериран сообраќај; 
- мерење на сообраќајот. 
- пренос на  повиците од своите претплатници до 

давателот на содржинска услуга со кого има склучено 
комерцијален договор за користење на број на услуга 
со додадена вредност, преку својата јавна комуника-
циска мрежа;  

- информација за ограничување или недостапност 
на услугата со додадена вредност веднаш по добиено 
известување од страна на давателот на содржинската 
услуга. Во случај кога услугата со додадена вредност 
се остварува преку испраќање на СМС порака од прет-
платникот и истата  е ограничена или недостапна, опе-
раторот треба за тоа да го извести претплатникот кој 
испратил СМС кон овој број, со СМС порака или теле-
фонско јавување. 

 (2) Операторите треба да им овозможат на своите 
претплатници пристап до давател на услуга со додаде-
на вредност преку број од серијата 05 во рок од 10 дена 
од добиеното писмено известувањето од операторот 
кој ја обезбедува услугата со додадена вредност во сво-
јата мрежа, освен кога давателот на услуга со додадена 
вредност побарал да има ограничен пристап до негови-
те услуги или кога операторите немаат меѓусебен ко-
мерцијален договор. 

(3) Операторите кои им овозможуваат на своите 
претплатници да повикуваат броеви  со додадена вред-
ност што се обезбедуваат од друг оператор, задржуваат 
одреден процент, согласно меѓусебен комерцијален до-
говор, од вкупната цена што им ја наплаќаат на своите 
претплатници за повикување на броевите на услугата 
со додадена вредност од серијата 05.  

(4) Претплатниците на операторите треба да имаат 
исти цени и услови за пристап до број на услуга со до-
дадена вредност, независно во која мрежа се обезбеду-
ва услугата со додадена вредност од серијата 14, како и 
претплатниците на операторот на кој што му е доделен 
бројот на услугата со додадена вредност од серијата 05. 

(5) Доколку пристапот на бројот на услугата со до-
дадена вредност на претпатници на други оператори, 
се обезбедува со транзитирање на повик преку некој 
оператор, истиот ќе се наплаќа по цена определена  за 
транзитирање на повик за целото времетраење на пови-
кот од страна на операторот што го обезбедува транзи-
тирањето, при што тој треба да проследи информации 
за повикот до операторот од чијашто мрежа потекнува 
повикот и до операторот во чијашто мрежа завршува 
повикот. При ова, операторите од чијашто мрежа по-
текнува повикот и операторот кој ја обезбедува услуга-
та со додадена вредност, со меѓусебен договор ќе ги 
утврдат условите за соработка.     

(6) Пресметувањето и распределбата на приходот 
остварен од услугата со додадена вредност, како и на-
чинот на наплата и висината на цената на услугата со 
додадена вредност од крајниот корисник ќе се опреде-
ли во комерцијалниот договор што операторот го склу-
чува со давателот на содржинска услуга за користење 
на број на услуга со додадена вредност. 

(7) Комерцијалниот договор од ставот (6) на овој 
член се склучува по барање на давателот на содржин-
ски услуги и истиот треба да биде на недискримина-
торска основа за исти или слични услуги со додадена 
вредност. Операторот може да одбие барање за склучу-
вање на комерцијален договор со давател на содржин-
ски услуги доколку истиот вршел измама кон крајните 
корисници констатирана од надлежен орган и доколку 
операторот оцени дека нема финансиска односно ко-
мерцијална оправданост за склучување на таков дого-
вор. 

(8) Операторот не смее да наплати повик кон овие 
услуги во термин кога давателот на содржински услуги 
неможе да го оствари повикот, согласно неговата на-
мена.  

(9) Давателот на услуга со додадена вредност е це-
лосно одговорен за создавање и проследување на ин-
формациите до корисникот на услугата и одговара за 
содржината, точноста и начинот на предавање на ин-
формациите, водејќи сметка за начелото на моралот и 
етиката. 

(10) Давателот на содржинска услуга треба да обез-
беди опрема со соодветни технички карактеристики на 
начин што нема штетно да влијае врз јавните комуни-
кациски мрежи и ќе биде во согласност со прописите и 
минималните технички услови кои се побарани од опе-
раторот и  со одредбите од овој правилник. 

 
Член 36 

Рекламирање и промотивен материјал 
 
(1) Услугите со додадена вредност и промотивниот 

материјал треба да бидат во согласност со закон и друг 
пропис и не треба да овозможат или да поттикнат неш-
то што е на било каков начин противзаконско. 

(2) Времето на работење треба да биде наведено во 
промотивниот материјал, освен ако услугата во живо е 
достапна 24 часа дневно. 

(3) Промоцијата не треба да биде насочена првен-
ствено кон лица на возраст помала од 18 години или да 
ги поттикнува да ја повикуваат услугата. 

 (4) Услугата и промотивниот материјал особено не 
треба: 

- да содржат материјал што поттикнува насилство, 
садизам или суровост или што е по карактер одбивен 
или застрашувачки; 
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- да резултираат со какво било навлегување во при-
ватноста на корисниците, да создаваат чувство на страв 
или немир, да поттикнуваат расна, верска  и национал-
на нетрпеливост, да предизикуваат омраза, деградира-
ње или понижување, да ја поттикнуваат или олеснуваат 
проституцијата; 

- да ги  злоупотребат психо-физичките карактерис-
тики или особини на  корисниците. 

 
Член 37 

Начин на рекламирање на број на услуга со додадена 
вредност и цената на услугата со додадена вредност 

 
Во целиот промотивен материјал, бројот на услуга-

та со додадена вредност и цената на услугата со дода-
дена вредност, треба да бидат претставени на начин 
што истите ќе бидат веднаш препознаени како број за 
услуга со додадена вредност и како цена на услуга со 
додадена вредност. 

 
Член 38 

Обврска за соодветна промоција на услугата 
 
(1) Давателот на услуга со додадена вредност треба 

да ги направи сите разумни обиди со кои ќе биде га-
рантирано дека промотивниот материјал нема да стиг-
не до оние за кои тој или услугата што се промовира би 
биле несоодветни. 

(2) Давателот на услуга со додадена вредност треба 
да ги направи сите разумни обиди со кои ќе се гаранти-
ра дека неговата услуга не се промовира на несоодве-
тен начин. 

 
Член 39 

Промоција и реклама на услугата со додадена вредност 
преку електронски медиуми 

 
Промоцијата и рекламата на услугата со додадена 

вредност преку радио, телевизија, телетекст, телефон, 
факс, интернет, услуга за кратки пораки, електронска 
пошта и друга форма на комуникација поврзана со 
електронските медиуми, треба да биде во согласност со 
одредбите од овој правилник на начин што е најпри-
фатлив и најсоодветен за применетата технологија. 

 
Член 40 

Промоција и реклама на услугата со додадена  
вредност преку печатени медиуми 

 
Во случај на промоции и реклами што се појавуваат 

во печатени медиуми, давателот на услуга со додадена 
вредност треба да ги направи сите разумни обиди со 
кои ќе биде гарантирано почитувањето на одредбите 
од овој правилник, а особено: 

- услугата не треба неразумно да се одложува или 
откажува; 

- услугата и промотивниот материјал не треба да 
бидат од таков карактер што неоправдано поттикнува-
ат на повици од корисници за кои што услугата не е на-
менета; 

- услугата не треба да содржи неточни информации 
и треба да им  биде јасно презентирано на корисниците 
кога последен пат биле ажурирани информациите што 
се временски ограничени. 

 
Член 41 

Информации за цената на услугата со додадена 
вредност 

 
(1) Давателот на услуга со додадена вредност треба 

во целиот промотивен материјал јасно да ја назначи це-
ната на повикот кон секоја од услугите со додадена 
вредност. 

(2) Информацијата за цената со вклучен ДДВ што е 
во текстуален формат треба да биде лесно пристапна, 
видлива, дадена во ист правец како и бројот на услуга-
та со додадена вредност, со иста големина  како голе-
мината на цифрите на бројот на услугата со додадена 
вредност и претставена на начин што нема да бара до-
полнително детално разгледување.  

(3) Во случај на промоции на услуги со додадена 
вредност пренесувани за време на телевизиска прог-
рама, информацијата за цената мора да се соопшти на 
начин ист или сличен како што е соопштена информа-
цијата за бројот на услугата со додадена вредност  и 
постојано визуелно јасно да бидат прикажани на екра-
нот. 

(4) Давателот на услуга со додадена вредност со та-
рифирање по времетраење и/ или настан, треба да ста-
ви кратка и јасна порака за цената на повикот, која не 
смее да биде подолга од 10 секунди пред почетокот на 
секој повик кон услугата со додадена вредност и во кој 
временски интервал повикувачот може бесплатно да го 
прекине повикот, при што тарифирањето ќе започне по 
завршувањето на пораката, а во случај на тарифирање 
по настан, тарифирањето ќе се случи по завршување на 
пораката. Цената на услугата е непроменлива за целото 
времетраење на повикот. 

(5) Исклучок од став (4) на овој член се услугите со 
додадена вредност со тарифирање по настан преку кои 
се остварува гласање преку повикување на број на ус-
луга со додадена вредност (televotеing) при што преку 
гласањето нема да се нуди било каква награда за пови-
кувачите во текот на гласањето или подоцна по пат на 
извлекување, како и услугите преку кои се остваруваат 
донирања на средства за хуманитарни цели, при што 
краток тонски сигнал ќе го означува успешно остваре-
ниот повик. 

(6) Кога со услугата со додадена вредност се нуди 
услуга за пристап (како клуб, здружение или слично), 
што ќе повлече повеќекратни повторливи трошоци и 
наплати кон претплатникот ( месечна наплата, наплата 
за определени испратени СМС/ ММС содржини на кои 
претплатникот иницијално се обврзал и слично), ин-
формацијата за максималната цена на чинење што би ја 
платил претплатникот за пристап, користење и откажу-
вање, треба да биде објавена на самиот промотивен ма-
теријал што го содржи бројот на услугата со додадена 
вредност, на начин утврден со став (2) од овој член. 

(7) Кога со услугата со додадена вредност се нуди 
учество во интерактивен квиз во живо, секој повик кој 
ќе биде тарифиран, задолжително треба да биде вклу-
чен директно во емитуваната програма на квизот во 
живо, не подоцна од 120 секунди од воспоставувањето 
на повикот, при што тарифирањето ќе започне откако 
претплатникот ќе биде вклучен директно во емитува-
ната програма на квизот во живо, но не и за време на 
времето на чекање.  

 
Член 42 

Надзор над квалитетот на услугата 
 
 
(1) Давателот на услуга со додадена вредност во 

врска со надзорот над квалитетот на услугата со дода-
дена вредност треба: 

- постојано без прекин да ги снима сите повици кон 
услуги во живо (аудио снимка) исклучиво со цел да се 
овозможи доказ во случај на жалби и приговори од ко-
рисниците во постапка која е поведена од страна на 
надлежен судски или друг државен орган и да ги чува 
таквите снимки најмалку за период од една година; 

- за услуги со снимена содржина, снимката и дату-
мот на снимката да ги чува најмалку за период од шест 
месеци исклучиво со цел да се овозможи истрага за 
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жалбите и приговорите од корисниците во доказна по-
стапка која е поведена од страна на надлежен судски 
или друг државен орган; 

- да обезбеди ефикасна постапка за заштита на сни-
мените податоци од пристап од неовластени лица и  
обезбедување на докази за снимениот материјал; 

- веднаш да го прекине давањето на услугата докол-
ку снимањето прекине во било кое време и од било ко-
ја причина. 

(3) Аудио снимката за повиците треба да содржи и 
податоци за датум, време на започнување на повикот, 
времетраење на повикот и повикувачки број на корис-
никот на услугата. 

 
Член 43 

Водење на услуга во живо- разговарање 
 
(1) Давателот на услуга со додадена вредност за ус-

луга во живо е должен: 
- да обезбеди секој повикувач при поврзувањето да 

добива кратка воведна порака за деталите на сите тро-
шоци за повикот во согласност со член 41 став (4) од 
овој правилник; 

- да обезбеди секој повикувач за време на давање на 
услугата во живо да добива инфо-сигнал на секоја ми-
нута разговор; 

(2) Услугите за разговарање не треба да се промо-
вираат како услуги за возрасни и давателот на услуга 
со додадена вредност треба да ги искористи сите ра-
зумни начини да ги спречи разговорите што се од таква 
природа. 

(3) Давателот на услуги со додадена вредност треба 
да води сметка да има минимум еден контакт-оператор 
што ќе врши надзор над 20 повикувачи. Контакт-опера-
торите можат да учествуваат во разговорите. 

(4) Давателот на услуга со додадена вредност треба 
да води сметка повикувачите да имаат пристап до ус-
лугите за разговарање само кога услугата ќе биде ди-
ректно повикана. Повикувачите не можат да бидат пов-
рзани на услуга за разговарање преку другите услуги 
со додадена вредност, ниту пак повикувачите на услу-
гата за разговарање можат да бидат поврзани кон дру-
гите услуги со додадена вредност преку тие услуги. 

 
Член 44 

Услуги во живо за возрасни 
 
(1) Услугите во живо за возрасни се услуги со дода-

дена вредност од сексуална природа или било какви ус-
луги за кои промотивниот материјал е од сексуална 
природа, или директно покажува или упатува на тоа 
дека услугата е од сексуален карактер. 

(2) До услугите во живо за возрасни може да се 
пристапи единствено преку броевите 0500 abcde кои 
што се назначени дека обезбедуваат пристап до услуги 
од таков карактер. 

(3) Давателот на услуга со додадена вредност не 
треба да дава информации за контакт и активно да ги 
одвраќа повикувачите од барање или давање и да не 
дава лични податоци, податоци за работни места, адре-
си или телефонски броеви, или договарање или обиди 
за договарање било каков состанок додека се поврзани 
на услугата во живо. 

 
Член 45 

Наградни игри 
 
(1) Услугата за наградна игра и промотивниот мате-

ријал не треба да имплицираат дека сигурно ќе се до-
бие награда, како и нереално да ја прикажуваат мож-
носта за добивање на наградата. 

(2) По давањето на сите потребни информации за 
подигање на наградата, недавањето на точниот одговор 
мора веднаш да резултира со принуден прекин на услу-
гата. 

 
Член 46 

Приговор од претплатник во врска со услуги со  
додадена вредност 

 
(1) Доколку претплатник поднесе приговор до опе-

раторот во однос на висината на сметката за обезбеде-
ната услуга со додадена вредност или приговор во од-
нос на квалитетот на обезбедената услуга, операторот е 
должен да направи проверка на приговорот и истиот да 
го проследи до давателот кој ја обезбедува услугата со 
додадена вредност во рок од пет дена од денот на прие-
мот на приговорот. Операторот, заедно со приговорот е 
должен на давателот кој ја обезбедува услугата со до-
дадена вредност да му ги достави името, презимето и 
адресата на претплатникот, како и проверените подато-
ци за спорната сметка или услуга. 

(2) Давателот на услугата со додадена вредност мо-
ра да одлучи по приговорот во рок од десет дена од де-
нот на приемот на истиот. 

(3) Меѓусебните обврски од ставовите (1) и (2) на 
овој член поблиску се уредуваат со договор склучен 
меѓу операторот и давателот на услуги со додадена 
вредност. Основните одредби на овој договор се соста-
вен дел на општите услови за пристап и користење на 
јавни комуникациски услуги на операторот. 

 
 

IV. ВИД И СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ЌЕ 
ГИ ОБЈАВУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КО-
МУНИКАЦИИ СО КОИ ЌЕ ИМ ОВОЗМОЖИ НА КРАЈ-
НИТЕ КОРИСНИЦИ ДА НАПРАВАТ САМОСТОЈНА 
ПРОЦЕНА ЗА СЛОБОДЕН ИЗБОР НА КОМУНИКА-
ЦИСКИ УСЛУГИ ВРЗ ОСНОВА НА КВАЛИТЕТОТ  

И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 
 

Член 47 
(1) Информациите од член 1 на овој Правилник се 

доставуваат во форма на Известување за понудени 
електронски комуникациски услуги и тоа информации 
за опис на тарифни модели, тарифни пакети, поединеч-
ни тарифи за обезбедување на електронските комуни-
кациски услуги и тоа за следните видови услуги: 

а) Национални повици од јавна телефонска мрежа 
на фиксна локација; 

б) Национални повици од јавна мобилна комуника-
циска мрежа; 

в) Меѓународни повици од јавна телефонска мрежа 
на фиксна локација и јавна мобилна комуникациска 
мрежа; 

г) Појдовни и дојдовни повици, пренос на податоци 
и примени и пратени СМС и  ММС за меѓународен ро-
аминг; 

д) Пристап до интернет со широк опсег; 
ѓ) Пренос на ТВ содржини до крајни корисници. 
(2) Информациите од член 53 став 1 на овој Пра-

вилник се доставуваат за постоечките тарифни модели 
и пакети по електронски пат, на посебно изработена 
веб апликација лоцирана на www.aec.mk со однапред 
дефиниран начин на пристап и користење на истата. 

(3) Информациите за нови понуди, тарифи, тарифни 
модели и тарифни пакети, промена на истите или нив-
но повлекување од понудата операторите/давателите 
на електронски комуникациски услуги треба да ги дос-
тават во рок од 2 дена од денот на настанување на про-
мената. 
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Член 48 
(1) Информациите за услугата национални повици 

од јавна телефонска мрежа на фиксна локација треба да 
ги содржат следните податоци: 

1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен 
модел/пакет 

 1.1 Назив ,адреса на оператор/давател на услуги и 
веб адреса 

 1.2 Име на тарифен модел/пакет 
 1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни; 

при- пеид/ пост- пеид) 
 1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, 

фиксна телефонија, пристап до интернет со широк оп-
сег, ТВ) 

2. Надоместоци 
 2.1 Еднократен надомест 
 2.2 Месечна претплата 
 2.3 Цена за локален сообраќај во сопствена мрежа 

(минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, 
единствена тарифа) 

 2.4 Цена за локален сообраќај кон други фиксни 
мрежи (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, 
единствена тарифа) 

 2.5 Цена за меѓумесен сообраќај во сопствена мре-
жа (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, 
единствена тарифа) 

 2.6 Цена за меѓумесен сообраќај кон други фиксни 
мрежи (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, 
единствена тарифа) 

 2.7 Цена за сообраќај кон мобилни мрежи (кон Т-
Мобиле, Оне и ВИП) (минута разговор) (евтина та-
рифа, скапа тарифа, единствена тарифа) 

 2.8 Интервал на тарифирање 
 2.8.1 Евтина тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 2.8.2 Скапа тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 3. Вид на тарифен модел/ пакет/ претплатнички до-

говор 
3.1 вид (стандарден, промотивен...) 
3.2 Важност на тарифен модел/ пакет од: 
3.3 Важност на тарифен модел/ пакет до: 
3.4 Промотивен период од: 
3.5 Промотивен период до:  

 3.6 Времетраење на претплатничкиот договор 
4. Подрачје на покривање  

4.1 Општина 
5. Дополнителни услуги (да/ не) 

5.1 Овозможен Dial up пристап до интернет 
5.2 Идентификација на повик 
5.3 Конференциска врска 
5.4 Пренасочување на повик 

6.  Попусти 
7. Бонуси 
8. Забелешка 
9. Квалитет 
 9.1 Максимално време за отстранување на пречка 
 9.2 Општини за кои важат конкретната цена и ка-

рактеристики за услугата. 
 
(2) Информациите за услугите на национални пови-

ци од јавна мобилна комуникациска мрежа треба да ги 
содржат следните податоци: 

1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен 
модел/пакет 

 1.1 Назив, веб адреса на оператор/давател на услуги 
и веб адреса 

 1.2 Име на тарифен модел/пакет 
 1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни; 

при- пеид/ пост- пеид) 
 1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, 

фиксна телефонија, пристап до интернет со широк оп-
сег, ТВ) 

2. Надоместоци за сообраќај 
2.1 Еднократен надомест 

 2.2 Месечна претплата 
 2.3 Цена за воспоставување на повик 
 2.4 Цена за сообраќај кон сопствена мрежа (минута 

разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена та-
рифа, викенд тарифа, супер евтина тарифа) 

 2.5 Цена за сообраќај кон други мобилни мрежи 
(кон Т-Мобиле, Оне и ВИП) (минута разговор) (евтина 
тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд та-
рифа, супер евтина тарифа) 

 2.6 Цена за сообраќај кон фиксни мрежи (кон сите 
фиксни мрежи поединечно) (минута разговор) (евтина 
тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа) 

2.7 Интервал на тарифирање 
 2.7.1 Евтина тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 2.7.2 Скапа тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 2. 7.3 Викенд тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 2.7.4 Супер ефтина тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 2.7.5 Тарифа за воспоставување на повик. 
3. Надоместоци за ЅМЅ и ММЅ 
3.1 Цена за ЅМЅ во сопствена мрежа (евтина та-

рифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд тарифа, 
супер евтина тарифа) 

3.2 Цена за ЅМЅ кон другн мобилни мрежи (кон Т-
Мобиле, Оне и ВИП) (евтина тарифа, скапа тарифа, 
единствена тарифа, викенд тарифа, супер евтина та-
рифа) 

3.3 Цена за ММЅ во сопствена мрежа (евтина та-
рифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд тарифа, 
супер евтина тарифа) 

3.4 Цена за ММЅ кон други мобилни мрежи (кон Т-
Мобиле, Оне и ВИП) (евтина тарифа, скапа тарифа, 
единствена тарифа, викенд тарифа, супер евтина та-
рифа) 

3.5 Цена за СМС кон интернационални зони 
3.6 Цена за ММС кон интернационални зони 
3.7 Интервал на тарифирање 
 3.7.1 Евтина тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 3.7.2 Скапа тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 3.7.3 Викенд тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
 3.7.4 Супер ефтина тарифа (од хх:хх до хх:хх) 
4. Вид на тарифен модел/ пакет/ претплатнички до-

говор 
 4.1 вид (стандарден, промотивен...) 
 4.2 Важност на тарифен модел/ пакет од: 
 4.3 Важност на тарифен модел/ пакет до: 
 4.4 Промотивен период од: 
 4.5 Промотивен период до: 
 4.6 Времетраење на претплатничкиот договор 
 4.7 Услови за склучување на претплатнички дого-

вор 
 4.8 Можност за формирање на приватна група на 

корисници 
5. Подрачје на покривање (во %) 
 5.1 Подрачје на покривање со GЅМ сигнал 
 5.1.1 Во проценти (во %) 
 5.1.2 Во графички формат на мапа на покривање на 

територија на  РМ 
5.2. Подрачје на покривање со UMTS/EDGE/LTE 

сигнал  
5.2.1 Во проценти (во %) 
5.2.2  Во графички формат на мапа на покривање 

на територија на РМ 
6. Бонуси и попусти 

6.1 Телефонски апарат 
6.2 Доплата за телефонски апарат 
6.3 Бесплатни ЅМЅ 
6.4 Бесплатни ММЅ 
6.5 Бесплатни минути разговор во сопствена 

мрежа 
6.6 Бесплатни минути разговор кон други мо-

билни мрежи 
6.7 Бесплатни минути разговор кон фиксни 

мрежи 
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6.8 Бесплатна количина на пренос на податоци 
6.9 Попуст на појдовен сообраќај 

7. Дополнителни услуги (да/ не) 
7.1 Пренасочување на повик 

 7.2 Говорна пошта 
 7.3 Мелодии 
 7.4 ЅМЅ инфо 
 7.5 Забелешка 
 7.6 Максимално време на отстранување на пречка. 
(3) Информациите за услугата меѓународни повици 

од јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавна 
мобилна комуникациска мрежа треба да ги содржат 
следниве податоци: 

1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен 
модел/пакет 

1.1 Назив, адреса на оператор/давател на услу-
га и веб адреса 

 1.2 Име на тарифен модел/пакет 
 1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни; 

при- пеид/ пост- пеид) 
 1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, 

фиксна телефонија, пристап до интернет со широк оп-
сег,ТВ) 

2. Избор на држава и надоместоци 
 2.1. Избор на држава 
 2.2. Еднократен надомест 
 2.3 Месечна претплата 
 2.4 Цена за сообраќај кон мобилни мрежи (минута 

разговор) 
 2.5 Цена за сообраќај кон фиксни мрежи (минута 

разговор) 
3. Вид на тарифен модел/пакет/претплатнички до-

говор 
3.1 Вид (стандарден,промотивен...) 
3.2 Важност на тарифен модел/пакет од: 

 3.3 Важност на тарифен модел/ пакет до: 
 3.4 Промотивен период од: 
 3.5 Промотивен период до: 
 3.6 Времетраење на претплатничкиот договор 
 3.7 Услови за склучување на претплатничкиот до-

говор 
 3.8 Можност за формирање на приватна група на 

корисници 
4. Подрачје на покривање 
 4.1 Општина 
 4.2 Подрачје на покривање со GЅМ сигнал (во %) 
 4.3 Подрачје на покривање со UMTS/EDGE/LTE 

сигнал (во %) 
5. Забелешка 
6. Бонуси 
7. Забелешка 
8. Максимално време за отстранување на пречка. 
(4) Информациите за услугата појдовни и дојдовни 

повици, пренос на податоци и примени и пратени СМС 
и ММС за меѓународен роаминг треба да ги содржат 
следниве податоци: 

1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен 
модел/пакет 

 1.1 Назив, адреса на оператор/давател на услуги и 
веб адреса 

 1.2 Име на тарифен модел 
2. Избор на држава и надоместоци 
 2.1 Избор на држава 
 2.2 Избор на оператор 
 2.3 Цена за појдовен сообраќај (минута разговор) 
 2.4 Цена за дојдовен сообраќај (минута разговор) 
 2.5 Интервал на тарифирање за сообраќај 
 2.6 Цена за пратена СМСЦена за GPRS сообраќај- 

прв интервал за тарифирање (во денари) 
 2.7 Цена за GPRS сообраќај- следен интервал за та-

рифирање (во денари) 
 2.8 Цена за GPRS сообраќај-1МВ (во денари)  

 2.9 Интервал на тарифирање за GPRS сообраќај. 
(5) Информациите за услугата пристап до интернет 

со широк опсег треба да ги  содржат следниве пода-
тоци: 

1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен 
модел/пакет 

 1.1 Назив, адреса на оператор/давател на услуги и 
веб адреса 

 1.2 Име на тарифен модел/пакет 
 1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни) 
 1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, 

фиксна телефонија, пристап до интернет со широк оп-
сег,ТВ) 

2. Надоместоци 
 2.1 Еднократен надомест 
 2.2 Месечна претплата 
 2.3 Надомест за опрема 
 2.4 Цена за надминат сообраќај 
 2.5 Вклучен интернет сообраќај месечно 
3. Вид на тарифен модел/пакет/претплатнички до-

говор 
 3.1 Вид (стандарден,промотивен...) 
 3.2 Важност на тарифен модел/пакет од: 
 3.3 Важност на терифен модел/пакет до: 
 3.4 Промотивен период од: 
 3.5 Промотивен период до: 
 3.6 Времетраење на претплатничкиот договор 
 3.7 Услови за склучување на претплатнички дого-

вор 
4. Подрачје на покривање 
 4.1 Oпштина 
 4.2 Подрачје на покривање со UMTS сигнал  
  4.2.1 Во проценти (во %) 
  4.2.2 Во графички формат на мапа на покриева-

ње на територија на РМ 
5. Интернет пристап според технологија на пристап 
 5.1 Јавна комуникациска мрежа XDSL 
 5.2 Јавна CaTV мрежа 
 5.3 Јавна оптичка мрежа FTTx 
 5.4 Јавна радиокомуникациска мрежа 
 5.5 Изнајмени линии 
 5.6 Друго 
6. Брзина на интернет пристап 

6.1 Брзина на интернет пристап преку кабел-
ска мрежа 

       6.1.1 Максимална брзина -DL 
      6.1.2 Минимална гарантирана брзина - DL 
       6.1.3 Максимална брзина -UL 
      6.1.4 Минимална гарантирана брзина UL 

6.2 Брзина на интернет пристап преку радиомрежа 
       6.2.1 Максимална брзина -DL 
        6.2.2 Минимална просечна брзина - DL 
       6.2.3 Максимална брзина -UL 
        6.2.4 Минимална просечна брзина UL 
7. Бонуси и попусти 
 7.1 Кориснички уред 
 7.2 Друго 
8. Дополнителни услуги 
 8.1 Web hosting  (да/не) 
 8.2 Антивирусна заштита (да/не) 
 8.3 Блокада на сообраќај (да/не) 
 8.4 Говорна пошта (да/не) 
 8.5 Големина на е-поштенското сандаче 
 8.6 Број на е-поштенски адреси 
 8.7 Број на IP адреси 
 8.8 Друго 
9. Забелешка 
10. Квалитет 

10.1 Максимално време за отстранување на 
пречка 

 10.2 Network latency. 
(6) Информациите за услугата пренос на ТВ сод-

ржини до крајни корисници треба да ги содржат сле-
дниве податоци: 
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1. Внесување на нов/промена/бришење на та-
рифен модел/пакет 

 1.1 Назив, адреса на оператор/давател на услуга и 
веб адреса 

 1.2 Име на тарифен модел/пакет 
 1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни) 
 1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефо-

нија,фиксна телефонија, пристап до интернет со широк 
опсег,ТВ) 

2. Надоместоци 
2.1 Еднократен надоместок 

 2.2 Месечна претплата 
 2.3 Надомест за опрема 
 2.4 Вклучени ТВ канали 
 2.4.1 аналогни  
 2.4.2 дигитални 

2.5 Вклучени радио канали  
3. Вид на тарифен модел/пакет/ претплатнички до-

говор 
3.1 Вид (стандарден,промотивен...) 
3.2 Важност на тарифен модел/пакет од: 
3.3 Важност на тарифен модел/пакет до: 
3.4 Промотивен период од: 
3.5 Промотивен период до: 
3.6 Времетраење на претплатничкиот договор 
3.7 Услови за склучување на претплатнички дого-

вор 
4. Подрачје на покривање  
 4.1 Oпштина 
 4.2 Во графички формат на мапа на покривање на 

територија на РМ 
5.  Пренос на ТВ според технологии 

5.1 CaTV 
5.1.1 Аналогна 
5.1.2 Дигитална 
5.2 IPTV  
5.3 DVB-T  
5.4 Сателитска телевизија 

6. Бонуси и попусти 
6.1 Кориснички уреди 
6.2 Друго 

7.  Дополнителни услуги  
7.1 VoD ( Video on Demand ) – видео по бара-

ње ( да/не ) 
7.2 Снимање на содржини 
7.3 Премотување напред/ назад 
7.4 Стопирање 

8. Максимално време за отстранување на пречка 
9. Забелешка. 
 

Член 49 
(1) Информациите за подрачје на покривање каде 

операторот на јавна електронска комуникациска мрежа 
ја обезбедува електронската комуникациска услуга се 
доставуваат во согласност со територијалната органи-
зација на локалната самоуправа во Република Македо-
нија утврдени со Закон за територијална организација 
на локалната самоуправа во Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.55/04, 12/05, 98/08 и 
106/08). 

(2) Достава на информации за мапа согласно фор-
мат даден во Правилник за начинот и постапката за 
вршење на контрола и мерење на параметрите за ква-
литет на јавните електронски комуникациски услуги. 

 
Член 50 

Документот со кој се потврдува овластувањето на 
законскиот застапник треба да биде заверен со печат на 
операторот на јавна електронска комуникациска мрежа 
и истото се доставува до Агенцијата по писмен пат. 
Информациите за сите постоечки тарифни модели и та-
рифни пакети што операторот ги нуди на крајните ко-

рисници се внесуваат во веб апликација лоцирана на 
веб страната на Агенцијата на начин дополнително ут-
врден и објавен на веб страната на Агенцијата. Цело-
купната комуникација меѓу Операторот и веб аплика-
цијата се остварува преку користење на НТТРЅ прото-
колот со вклучена ЅЅ1, енкрипција. Доколку операто-
рот на јавна електронска комуникациска е група на 
компании (асоцијација, спојување, итн.), се доставува 
извештај за информации за секоја компанија посебно 
која спаѓа во структурата на групата. 

 
Член 51 

(1) Веб апликацијата е во сопственост на Агенција-
та која врши нејзино одржување. 

(2) Информациите доставени врз основа на овој 
Правилник од страна на операторите, објавени од стра-
на на Агенцијата се во сопственост на Агенцијата и не 
смеат да се користат во маркетинг цели. 

 
(3) Агенцијата врши проверка на точноста на внесе-

ните податоци додека операторите треба со користење 
на доделениот пристап да вршат навремено ажурирање 
на истата согласно настанатите промени во понудените 
услуги. 

 
Член 52 

Доколку Агенцијата утврди дека податоците сод-
ржани во Известувањето за понудени електронски ко-
муникациски услуги содржани во веб апликацијата не 
се во согласност со реалните податоци објавени во ин-
дивидуалните ценовници на операторите, ќе ги извести 
операторите и ќе ги задолжи во рок од три дена од при-
менот на известувањето да ја отстранат неусогласенос-
та и/ или ажурираат веб апликацијата со точни подато-
ци и информации. 

 
Член 53 

(1) Агенцијата ги објавува информациите доставени 
од операторите на следниве начини: 

- преку веб сајтот на Агенцијата наменет за крајни 
корисници –www.komuniciraj.mk 

- преку мобилни апликации наменети за мобилни 
уреди. 

(2) Информациите за квалитетот и цената на елек-
тронските комуникациски услуги Агенцијата ќе ги об-
јавува во следните форми: 

- Преглед на понуди 
- Споредба на два или три тарифни модели или па-

кети од ист или различен 
- оператор 
- Ориентациска пресметка на цена за услуги 
- Мапа на квалитет и покривање за јавните мобилни 

комуникациски мрежи. 
 

Член 54 
(3) Со прегледот на понуди, член 53, став 2, алинеја 

1, Агенцијата им овозможува на корисниците да напра-
ват слободен избор на комуникациски услуги врз осно-
ва на квалитетот и цените на услугите преку пристап 
до навремена и независна информација за комплетната 
понуда на операторите на јавни електронски комуника-
циски мрежи во РМ Агенцијата објавува Преглед на 
понуди на веб сајтот www.komuniciraj.mk за следните 
електронски комуникациски услуги: 

- Фиксна телефонија-локални разговори  
- Фикснa телефонија-национални разговори 
- Мобилна телефонија  
- Интернет со широк опсег  
- Роаминг услуги 
- ТВ/Радио 
- Меѓународни разговори. 
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(4) Агенцијата објавува Преглед на понуди на веб 
сајтот www.komuniciraj.mk за услуги врзани во пакет, и 
тоа на две или повеќе од следните услуги: 

- Мобилна телефонија 
- Фиксна телефонија 
- Интернет со широk опсег 
- ТВ/Радио. 
(5) Агенцијата овозможува користење на Преглед 

на понуди за услуги и пакети од услуги преку веб сај-
тот www.komuniciraj.mkи мобилни уреди на начин кој 
гарантира независност и самостојност во изборот на 
прикажаните тарифни модели за услуги и пакети на ус-
луги од страна на корисникот, преку следната поста-
пка: 

1. Корисникот задолжително пополнува формулар 
за филтрирање и пребарување; 

2. Корисникот задолжително избира параметри за 
подредување на бараните информации; 

3. Корисникот задолжително е согласен со Услови 
за пристап и користење на Преглед на понуди - Прилог 
1 - Услови и права за користење од овој Правилник, кој 
е негов составен дел; 

4. На корисникот му се прикажува табела со скра-
тен опис за тарифните модели на услугата или пакети 
согласно избраните параметри во чекор 1 и подредени 
согласно самостојниот избор во чекор 2; 

5. Корисникот по свој самостоен избор може да 
избере детален преглед на информациите за еден тари-
фен модел или пакет од прикажаните во листата од че-
кор 4. Деталниот преглед за еден тарифен модел или 
пакет задолжително ги содржи сите информации што 
Операторот ги доставил до Агенцијата.  

(6) Во зависност од избраниот Преглед на понуди 
согласно став 2 од овој член„ корисникот има можност 
за комбинирање на параметрите за филтрирање и под-
редување согласно Прилог 2 од овој правилник, кој е 
негов составен дел - Параметри за филтрирање и под-
редување во Преглед на понуди. Информациите прика-
жани во табелата со скратен опис од чекор 4 ги содржи 
информациите согласно Прилог 3 од овој правилник, 
кој е негов составен дел - Табела со скратен опис на 
информации за тарифни модели и пакети. 

 
Член 55 

(1) Со споредба на два или три тарифни модели или 
два или три тарифни пакети, согласно член 53, став 2, 
алинеја 2, Агенцијата им овозможува на корисниците 
да направат слободен избор на комуникациски услуги 
врз основа на квалитетот и цените на услугите преку 
пристап до навремена и независна информација за ком-
плетната понуда на операторите на јавни електронски 
комуникациски мрежи во РМ. Агенцијата овозможува 
Споредба на понуди на веб сајтот www.komuniciraj.mk 
за следните електронски комуникациски услуги: 

- Фиксна телефонија  
- Мобилна телефонија  
- Интернет со широк опсег 
- ТВ/Радио. 
(2) Агенцијата на веб сајтот www.komuniciraj.mk 

овозможува споредба на две или три понуди за пакети 
на две или повеќе услуги од следните: 

- Фиксна телефонија  
- Мобилна телефонија  
- Интернет со широк опсег 
- ТВ/Радио. 
(3) Агенцијата овозможува користење на Споредба 

на понуди за услуги и пакети од услуги преку веб сај-
тот www.komuniciraj.mkна начин кој гарантира неза-
висност и самостојност во изборот на прикажаните та-
рифни модели за услуги и пакети на услуги од страна 
на корисникот, преку следната постапка: 

1. Корисникот задолжително пополнува формулар 
за филтрирање и пребарување 

2. Корисникот задолжително избира параметри за 
филтрираните два оператори и нивните тарифни моде-
ли или пакети 

3. Корисникот задолжително е согласен со Услови 
за пристап и користење на Споредба на понуди - При-
лог 1 од овој правилник, кој е негов составен дел - 
Услови и права за користење 

4. На корисникот му се прикажува табела со дета-
лен опис за два или три тарифни модели или пакети ко-
ја задолжително ги содржи сите информации што Опе-
раторот ги доставил до Агенцијата согласно член 3 од 
овoj Правилник. 

(4) Во зависност од избраната Споредба на понуди 
за услуги и пакети од услуги согласно став 3 од овој 
член, корисникот има можност за комбинирање на па-
раметрите за филтрирање и подредување согласно 
Прилог 4 од овој правилник, кој е негов составен дел - 
Параметри за филтрирање во Споредба на понуди. 

 
Член 56 

(1) Агенцијата преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и 
мобилни уреди им овозможува на корисниците да напра-
ват ориентациска пресметка на цени за месечно користе-
ње согласно член 53, став 2, алинеја 3 од овој Правилник 
за следните електронски комуникациски услуги: 

- Фиксна телефонија 
- Мобилна телефонија. 
(2) Ориентациската пресметка се врши согласно ме-

тодологијата за ориентациска пресметка дадена во 
Прилог 5 од овој правилник, кој е негов составен дел - 
Методологија за ориентациска пресметка на цени на 
електронски комуникациски услуги. Агенцијата овоз-
можува користење на Споредба на понуди за услуги и 
пакети од услуги преку веб сајтот www.komuniciraj.mk  
на начин кој гарантира независност и самостојност во 
изборот на прикажаните тарифни модели за услуги и 
пакети на услуги од страна на корисникот, преку след-
ната постапка: 

1. Корисникот задолжително пополнува формулар 
за пресметка 

2. Корисникот задолжително избира параметри за 
филтрирање 

3. Корисникот задолжително е согласен со Услови 
за пристап и користење на Споредба на понуди - При-
лог 1 од овој правилник, кој е негов составен дел - 
Услови и права за користење 

4. На корисникот му се прикажува табела со скра-
тен опис за тарифни модели дадена во Прилог 3 од овој 
правилник, кој е негов составен дел - Табела со скратен 
опис на информации за тарифни модели и пакети. 

 
Член 57 

Агенцијата преку веб страната www.komuniciraj.mk 
и мобилни уреди им овозможува на корисниците прис-
тап до мапа за подрачје на покривање, преку избор на 
оператор на јавна електронска комуникациска мрежа 
на територијата на Република Македонија за сите услу-
ги и технологии. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 58 

Преодна одредба 
   
(1) Операторите треба во рок од 2 (два) месеца од 

денот на влегување во сила на овој Правилник да ги 
усогласат своите стандардни претплатнички договори 
со Законот за електронските комуникации и овој Пра-
вилник и да ги достават на одобрување до Агенцијата. 

(2) Операторите треба во рок од 2 (два) месеца од 
денот на влегување во сила на овој Правилник да обја-
ват ажурирани податоци за применливите цени и та-
рифи, за сите надоместоци во случај на раскинување на 
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претплатничкиот договор, како и информации за оп-
штите услови во однос на пристапот и користењето на 
јавните комуникациски услуги што ги обезбедуваат. 

 
Член 59 

Влегување во сила 
 
(1) Со влегувањето во сила на овој Правилник прес-

танува да важи Правилникот за видот и содржината на 
податоците кои операторите на јавни комуникациски 
мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услу-
ги се должни да ги објават во врска со општите услови 
за пристап и користење, цените и тарифите и парамет-
рите за квалитет на јавните комуникациски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/11, 89/12 и 124/12) и 
Упатството за обезбедување на информации кои ќе ги 
објавува Агенцијата за елктронски комуникации за да 
им овозможи на корисниците да направат избор на ко-
муникациските услуги врз основа на квалитетот и це-
ните од 19.04.2013 година. 

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

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

 
Бр. 0201-281/2  

29 јануари 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

  
Прилог 1 –Услови и права за користење  
 
ЦЕЛ  
Објавените информации на порталот 

www.komuniciraj.mk наменети за крајните корисници 
на електронски комуникациски услуги се од информа-
тивна природа. Агенцијата за електронски комуника-
ции (во натамошниот текст: Агенцијата) согласно Зако-
нот за електронските комуникации, член 108 став 5 об-
јавува податоци со кои ќе им овозможи на корисниците 
да направат слободен избор на комуникациски услуги 
врз основа на квалитетот и цените на услугите. Целта е 
да им се овозможи на крајните корисници информации 
за понудите од различни оператори за да направат из-
бор врз основа на нивните потреби. За евентуалните 
неусогласености и некозистентности во објавените ин-
формации ве молиме да не известите преку електрон-
ска пошта на адреса komuniciraj@aec.mk.  

 
ОПШТИ УСЛОВИ  
 
1. СОДРЖИНА  
Сите информации се само за информативни цели. 

Агенцијата не одговара за точноста на објавените ин-
формации што ги доставуваат и самостојно објавуваат 
трети лица вклучително Оператори на јавни електрон-
ски комуникациски мрежи и даватели на јавни елек-
тронски комуникациски услуги – понатаму Оператори, 
или за точноста и содржините објавени на веб страна 
посочена од трети лица, вклучувајќи ги веб страните на 
сите оператори.  

Информациите објавени на www.komuniciraj.mk од 
страна на операторите, вклуително и информациите за 
тарифните модели и пакети од понудата на оператори-
те може да отстапуваат од моменталните актуелни по-
датоци што операторите ги објавуваат на сопствените 
веб страни. Корисниците се охрабруваат да ги разгле-
даат информациите за конкретната понуда директно 
кај операторот. За подетални информации во врска со 
некој од тарифните модели треба да контактирате со 
операторите. Податоците за тарифните модели се по-
ставени од страна на операторите, така што оваа сод-
ржина останува во целост одговорност на операторите.  

1.1. Преглед на понуди на тарифни модели и па-
кети  

Услугата „Преглед на понуди на тарифни модели и 
пакети“ опфаќа тарифни модели и тарифни пакети по-
нудени од оператори на јавни електронски комуника-
циски мрежи и даватели на јавни електронски комуни-
кациски услуги (во натамошниот текст: Оператори) се 
наменети за крајните корисници. АЕК им ја овозможу-
ва оваа услуга на корисниците преку порталот 
www.komuniciraj.mk и преку клиенстки мобилни апли-
кации. Прикажаните резултати од услугата се од ин-
формативен карактер. За целосни и потполни информа-
ции за одреден тарифен модел или тарифен пакет Ве 
молиме да контактирате со релевантниот Оператор.  

 
1.2. Ориентациска пресметка  
Услугата „Ориентациската пресметка на цени за 

мобилна и фиксна телефонија“ опфаќа самостојно вне-
сување на влезни параметри од страна на корисниците, 
извршување на математичка пресметка согласно При-
лог 6 од овој правилник, кој е негов составен дел врз 
информациите за тарифни модели и пакети доставени 
самостојно од Операторите,како и приказ на резултати 
од пресметката.  

АЕК им ја овозможува оваа услуга на корисниците 
преку порталот www.komuniciraj.mk и преку клиентски 
мобилни апликации. Прикажаните резултати од услу-
гата се од информативен карактер и не претставуваат 
замена за детална сметка на корисникот. За целосни и 
потполни информации за користењето на одреден та-
рифен модел или тарифен пакет и месечните трошоци 
Ве молиме да контактирате со релевантниот Оператор.  

Прикажаните резултати од пресметката вклучуваат 
детални информации за тарифни модели и пакети што 
операторите им ги нудат на крајните корисници и што 
операторите самостојно ги внесуваат, како и пресмета-
на вредност за месечно користење на услугите. Даде-
ните информации се од општа природа и не одговараат 
на специфичните околности на одредени корисници. 
Услугите и пакетите кои не се вклучени во пресметката 
дадени се во Прилог 6. Резултатите добиени од 
пресметката не претставуваат симулација на месечните 
фактури и оваа алатка не треба да се користи како ос-
нова за пресметка на месечни фактури.  

Внесувањето на влезните параметри потребни за 
пресметката го прави корисникот, самостојно и неза-
висно од АЕК. Вредностите на влезните параметри 
влијаат на резултатите од пресметката. Корисникот мо-
же самостојно да ги менува вредностите за влезните 
параметри.  

Математичкиот модел што се користи при ориента-
циска пресметка е согласно Прилог 6. Математичкиот 
модел се користи за пресметка и користи влезни пара-
метри внесени од крајните корисници и информации за 
тарифни модели и пакети. Со имплементација на мате-
матичкиот модел во пресметката АЕК обезбедува сер-
вис, преку кој крајните корисници согласно сопствени-
те потреби добиваат информации за месечно користе-
ње на тарифни модели понудени од Операторите.  

При имплементација на методологијата за ориента-
циска пресметка во мобилни апликации, се претпоста-
вува дека процентуалното учество на минути разговор 
и испратени пораки во време на викенд во вкупниот 
број на минути разговор и пораки е ист за секој од из-
браните мобилни оператори. Податоците за тарифните 
модели и пакети кои се користат при пресметката се 
внесуваат од стана на операторите. За целосни инфор-
мации за одреден тарифен модел обратете се кај соод-
ветниот Оператор.  

 
1.3. Споредба на тарифни модели и пакети  
Услугата „Споредба на тарифни модели и пакети“ 

овозможува споредба на тарифни модели и тарифни 
пакети понудени од Операторите во Република Маке-
донија. Корисникот самостојно избира вид на услуга за 
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која Операторите нудат тарифни модели и тарифни па-
кети, избира оператори и тарифни модели и пакети кои 
сака да ги споредува.  

Резултатите што корисникот ги добива од оваа ус-
луга се детални информации за претходно избраните 
тарифни модели и пакети, кои операторите самостојно 
ги внесуваат. Целосни и потполни информации за од-
реден тарифен модел или тарифен пакет можете да до-
биете од соодветниот Оператор кој го нуди дадениот 
тарифен модел или пакет.  

 
2. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ  
Агенцијата не сноси одговорност за било каква 

штета настаната кај корисниците со користењето на 
овие информации.  

Ова исклучување од одговорност на Агенцијата се 
однесува на содржината, авторските права и политика-
та на приватност на надворешните интернет страни кои 
ги пренасочиле корисниците до оваа веб-страна, како и 
веб-страни кои ги пренасочуваат корисниците до други 
веб страни за кои Агенцијата не одговара.  

 
3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  
Информациите, содржините, графичките слики, 

текстот, сликите, трговските марки и логоа објавени се 
заштитени со Законот за авторското право и сродните 
права, Закон за индустриска сопственост, Законот за 
царинските мерки за заштита на правата од интелекту-
ална сопственост и други закони со кои се регулираат 
вакви и сродни права, и не смеат да се користат во мар-
кетинг цели. Прибирањето на сите податоци е во сог-
ласност со Законот за Заштита на личните податоци ка-
ко и Правилникот за техничките и организациските 
мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка 
на личните податоци. Наведените податоци ќе се ко-
ристат со цел информирање на корисникот, подобар 
увид и разбирање на потребите и барањата на корисни-
ците, одржување на содржината и функционалноста на 
www.komuniciraj.mk како и развој на можности за пок-
валитетно давање услуги. Агенцијата ги користи ин-
формациите за некомерцијални цели. Со користење 
поднесувате сопствена одговорност за почитување на 
авторските и сродните права кои се однесуваат на овие 
содржини, а за нивна понатамошна употреба мора да се 
усогласите со носителите на правата.  

 
4. ПРОМЕНИ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ  
Агенцијата го задржува правото на промена во било 

кое време на општите услови на начин што ќе ги објави 
на веб страната. Продолжувајќи со користење, според 
објавените промени, и давање на согласност од ваша 
страна, се смета на вашата согласност и на Општите 
Услови објавени со сите промени.  

 
5. СУДСКА ЗАШТИТА  
Исклучива надлежност за решавање на споровите 

во рамките на овие Услови и правила имаат судовите 
во Република Македонија.  

 
6. ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТ  
Ако било кој дел од овие Услови се покаже како не-

законски, неважечки или неприменувачки, истите тие 
ќе бидат избришани, а останатите услови ќе останат 
непроменети и ќе продолжат да важат полноправно, и 
ќе продолжат да бидат обврзувачки и применливи. 

  
Прилог 2 – Параметри за филтрирање и подре-

дување во Преглед на  понуди 
 
Вовед 
Преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни 

уреди Агенцијата за електронски комуникации им 
овозможува на корисниците пристап до Преглед на по-
нуди за следните видови услуги: 

- Фиксна телефонија-локални разговори 
- Фиксна телефонија-национални разговори 
- Мобилна телефонија 
- Широкопојасен интернет 
- Роаминг услуги 
- ТВ/Радио 
- Меѓународни разговори 
Агенцијата за електронски комуникации преку веб 

сајтотот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди допол-
нително овозможува Преглед на понуди за пакети на 
две или повеќе услуги кои ги вклучуваат следните ви-
дови услуги: 

- Мобилна телефонија 
- Фиксна телефонија 
- Broadband Интернет 
- TВ/Радио 
Преку Преглед на понуди Агенцијата за електрон-

ски комуникации им овозможува на крајните корисни-
ци независно и самостојно внесување на параметри за 
филтрирање и подредување кои понатаму се користат 
при табеларното прикажување на понудите за бараниот 
вид на услуга или пакет на две или повеќе услуги.   

 
Фиксна телефонија – локални разговори 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за 

услугата Фиксна телефонија –локални разговори крај-
ните корисници можат да добијат преку веб сајтот 
www.komuniciraj.mk и  мобилни уреди со избор на 
Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Фик-
сна телефонија –локални разговори од подменито на 
Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корис-
ник треба да ги внесе следните параметри за филтрира-
ње и подредување: 

 
Назив на параметар Вредност на параметар 
Оператор   За внес на овој параметар се от-

вора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подре-
дени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да 
избере еден оператор и да до-
бие преглед на понуди само од 
избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да до-
бие преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле информа-
ции за тарифни модели/пакети 
за оваа услуга.  Иницијално 
овој параметар има вредност 
Сите.   

Назив на тарифен 
модел/пакет  

Корисникот може да внесе цел 
назив или дел од назив на одре-
ден тарифен модел/пакет за кој 
сака да добие преглед на по-
нуди. Ако се остави овој пара-
метар празен, тогаш се добива 
преглед на понуди за сите тари-
фни модели/пакети. 

Подрачје  За внес на овој параметар се от-
вора листа од сите општини во 
Р.Македонија подредени по аз-
бучен редослед. Овој параме-
тар означува кое подрачје на 
покриеност го имаат тарифните 
модели/пакети. Доколку се 
избере Р.Македонија, тоа значи 
дека прегледот на понуди ги 
содржи тарифните модели/па-
кети кои се достапни во целата 
држава.  
Овој параметар задолжително 
треба да се внесе.   
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Месечна претплата За внес на овој параметар се от-
вора листа која содржи вред-
ности за износ на месечна прет-
плата. Корисникот избира ранг 
на вредност на тарифни мо-
дели/пакети за кои сака да до-
бие преглед на понуди или ја 
избира вредноста Сите и во 
прегледот на понуди ги добива 
сите тарифни модели/пакети за 
оваа услуга. Иницијално овој 
параметар има вредност Сите.   

Прикажи резултати 
подредени по  

Корисникот од листа избира по 
кој параметар да биде подреду-
вањето на резултатите во прег-
ледот на понуди.  
Овој параметар задолжително 
треба да се внесе.   

Редослед   Корисникот има можност да 
внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на по-
нуди. Резултатите можат да би-
дат подредени во растечки или 
во опаѓачки редослед. 

  
Фиксна телефонија – национални разговори 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за 

услугата Фиксна телефонија –национални разговори 
крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот 
www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на 
Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Фик-
сна телефонија – меѓумесни разговори од оподменито 
на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот ко-
рисник треба да ги внесе следните параметри за фил-
трирање и подредување: 

 
Назив на параметар Вредност на параметар 
Оператор   За внес на овој параметар се 

отвора листа од сите операто-
ри кои ја нудат оваа услуга 
подредени по азбучен редо-
след. Крајниот корисник мо-
же да избере еден оператор и 
да добие преглед на понуди 
само од избраниот оператор 
или да ја избере вредноста 
Сите и да добие преглед на 
понуди од сите оператори 
кои внеле информации за та-
рифни модели/пакети за оваа 
услуга. Иницијално овој па-
раметар има вредност Сите.   

Назив на тарифен  
модел/пакет  

Корисникот може да внесе 
цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет 
за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој 
параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за 
сите тарифни модели/пакети. 

Подрачје  За внес на овој параметар се 
отвора листа од сите општи-
ни во Р.Македонија подреде-
ни по азбучен редослед. Овој 
параметар означува кое под-
рачје на покриеност го имаат 
тарифните модели/пакети. 
Доколку се избере Р.Македо-
нија, тоа значи дека прегле-
дот на понуди ги содржи та-
рифните модели/пакети кои 
се достапни во целата 
држава.  
Овој параметар задолжител-
но треба да се внесе.   

Месечна претплата За внес на овој параметар се 
отвора листа која содржи 
вредности за износ на месеч-
на претплата. Корисникот из-
бира ранг на вредност на та-
рифни модели/пакети за кои 
сака да добие преглед на по-
нуди или ја избира вредноста 
Сите и во прегледот на пону-
ди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. 
Иницијално овој параметар 
има вредност Сите.   

Прикажи резултати 
подредени по  

Корисникот од листа избира 
по кој параметар да биде под-
редувањето на резултатите во 
прегледот на понуди. Овој 
параметар задолжително тре-
ба да се внесе.   

Редослед  Корисникот има можност да 
внесе редослед на подредени-
те резултати во прегледот на 
понуди. Резултатите можат 
да бидат подредени во рас-
течки или во опаѓачки редо-
след. 

  
Мобилна телефонија 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за 

услугата Мобилна телефонија крајните корисници мо-
жат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и 
мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, 
а потоа со избор на Мобилна телефонија од  подменито 
на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот ко-
рисник треба да ги внесе следните параметри за фил-
трирање и подредување: 

 
Назив на параметар Вредност на параметар 
Оператор За внес на овој параметар 

се отвора листа од сите 
оператори кои ја нудат 
оваа услуга подредени по 
азбучен редослед. Крајни-
от корисник може да 
избере еден оператор и да 
добие преглед на понуди 
само од избраниот опера-
тор или да ја избере вред-
носта Сите и да добие 
преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле тари-
фни модели/пакети за 
оваа услуга. Иницијално 
овој параметар има вред-
ност Сите. 

Назив на тарифен мо-
дел/пакет 

Корисникот може да вне-
се цел назив или дел од 
назив на одреден тарифен 
модел/пакет за кој сака да 
добие преглед на понуди. 
Ако се остави овој пара-
метар празен, тогаш се до-
бива преглед на понуди за 
сите тарифни модели/па-
кети. 

Месечна претплата За внес на овој параметар 
се отвора листа која сод-
ржи вредности за износ на 
месечна претплата. Ко-
рисникот избира ранг на 
вредност на тарифни мо-
дели/пакети за кои сака да 
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добие преглед на понуди 
или ја избира вредноста 
Сите и во прегледот на 
понуди ги добива сите та-
рифни модели/пакети за 
оваа услуга. Иницијално 
овој параметар има вред-
ност Сите.  

Прикажи резултати под-
редени по 

Корисникот од паѓачкото 
мени избира по кој пара-
метар да биде подредува-
њето на резултатите во 
прегледот на понуди. Овој 
параметар задолжително 
треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност 
да внесе редослед на под-
редените резултати во 
прегледот на понуди. Ре-
зултатите можат да бидат 
подредени во растечки 
или во опаѓачки редослед. 

  
Интернет со широк опсег 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети ус-

лугата Интернет со широк опсег крајните корисници 
можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk 
и мобилни уредисо избор на Прегледи од главното 
мени, а потоа со избор на Broadband internet од подме-
нито на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајни-
от корисник треба да ги внесе следните параметри за 
филтрирање и подредување: 

 
Назив на параметар Вредност на параметар 
Оператор  За внес на овој параметар се 

отвора листа од сите опера-
тори кои ја нудат оваа услу-
га подредени по азбучен ре-
дослед. Крајниот корисник 
може да избере еден опера-
тор и да добие преглед на 
понуди само од избраниот 
оператор или да ја избере 
вредноста Сите и да добие 
преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле инфор-
мации за тарифни мо-
дели/пакети за оваа услуга. 
Иницијално овој параметар 
има вредност Сите. 

Назив на тарифен мо-
дел/пакет  

Корисникот може да внесе 
цел назив или дел од назив 
на одреден тарифен мо-
дел/пакет за кој сака да до-
бие преглед на понуди. Ако 
се остави овој параметар 
празен, тогаш се добива 
преглед на понуди за сите 
тарифни модели/пакети. 

Подрачје  За внес на овој параметар се 
отвора листа од сите општи-
ни во Р.Македонија подреде-
ни по азбучен редослед. 
Овој параметар означува кое 
подрачје на покриеност го 
имаат тарифните модели/па-
кети. Доколку се избере 
Р.Македонија, тоа значи де-
ка прегледот на понуди ги 
содржи тарифните мо-
дели/пакети кои се достапни 
во целата држава. 
Овој параметар задолжител-
но треба да се внесе.   

Месечна претплата 
 

За внес на овој параметар се 
отвора листа која содржи 
вредности за износ на месеч-
на претплата. Корисникот 
избира ранг на вредност на 
тарифни модели/пакети за 
кои сака да добие преглед на 
понуди или ја избира вред-
носта Сите и во прегледот на 
понуди ги добива сите тари-
фни модели/пакети за оваа 
услуга. Иницијално овој па-
раметар има вредност Сите. 

Вклучен месечен сооб-
раќај 

За внес на овој параметар се 
отвора листа која содржи 
вредности за вклучен пода-
точен месечен сообраќај во 
GB (Gigabytes) за download и 
upload. Корисникот избира 
ранг на податочен месечен 
сообраќај во GB (Gigabytes) 
за тарифни модели/пакети за 
кои сака да добие преглед на 
понуди или ја избира вред-
носта Сите и во прегледот на 
понуди ги добива сите тари-
фни модели/пакети за оваа 
услуга. Иницијално овој па-
раметар има вредност Сите. 

Download брзина  За внес на овој параметар се 
отвора листа која содржи 
вредности за Download брзи-
на во Mbps (Megabits per 
second). Корисникот избира 
ранг на Download брзина во 
Mbps (Megabits per second) 
за тарифни модели/пакети за 
кои сака да добие преглед на 
понуди или ја избира вред-
носта Сите и во прегледот на 
понуди ги добива сите тари-
фни модели/пакети за оваа 
услуга. Иницијално овој па-
раметар има вредност Сите. 

Прикажи резултати 
подредени по   

Корисникот од листа избира 
по кој параметар да биде 
подредувањето на резулта-
тите во прегледот на понуди. 
Овој параметар задолжител-
но треба да се внесе.   

Редослед  Корисникот има можност да 
внесе редослед на подреде-
ните резултати во прегледот 
на понуди. Резултатите мо-
жат да бидат подредени во 
растечки или во опаѓачки ре-
дослед. 

  
Роаминг услуги 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за ус-

лугата Роаминг крајните корисници можат да добијат 
преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со 
избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на 
Роаминг од подменито на Прегледи за тарифни модели и 
пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните па-
раметри за филтрирање и подредување: 

 
Назив на параметар Вредност на параметар 
Оператор За внес на овој параметар 

се отвора листа од сите 
оператори кои ја нудат 
оваа услуга подредени по 
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азбучен редослед. Крајни-
от корисник може да 
избере еден оператор и да 
добие преглед на понуди 
само од избраниот опера-
тор или да ја избере вред-
носта Сите и да добие 
преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле тари-
фни модели/пакети за 
оваа услуга. Иницијално 
овој параметар има вред-
ност Сите. 

Назив на тарифен мо-
дел/пакет 

Корисникот може да вне-
се цел назив или дел од 
назив на одреден тарифен 
модел/пакет за кој сака да 
добие преглед на понуди. 
Ако се остави овој пара-
метар празен, тогаш се до-
бива преглед на понуди за 
сите тарифни модели/па-
кети. 

Земја За внес на овој параметар 
се отвора листа која сод-
ржи називи на 18 земји 
подредени по азбучен ре-
дослед согласно Прилог 6 
- Листа на земји за меѓу-
народни разговори и роа-
минг услуги. Корисникот 
задолжително треба да 
избере една земја за која 
сака да му се излиста 
преглед на понуди за та-
рифни модели/пакети за 
роаминг услуга. 

Прикажи резултати  
подредени по 

Корисникот од листа из-
бира по кој параметар да 
биде подредувањето на 
резултатите во прегледот 
на понуди. Овој параме-
тар задолжително треба 
да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност 
да внесе редослед на под-
редените резултати во 
прегледот на понуди. Ре-
зултатите можат да бидат 
подредени во растечки 
или во опаѓачки редослед. 

  
ТВ и Радио 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за 

услугата ТВ и Радио крајните корисници можат да до-
бијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни 
уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа 
со избор на ТВ и Радио од подменито на Прегледи за 
тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да 
ги внесе следните параметри за филтрирање и подреду-
вање: 

 
Назив на параметар Вредност на параметар 
Оператор   За внес на овој параметар се 

отвора листа од сите опера-
тори кои ја нудат оваа услу-
га подредени по азбучен ре-
дослед. Крајниот корисник 
може да избере еден опера-
тор и да добие преглед на 
понуди само од избраниот 
оператор или да ја избере 

вредноста Сите и да добие 
преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле инфор-
мации за тарифни мо-
дели/пакети за оваа услуга.  
Иницијално овој параметар 
има вредност Сите.   

Назив на тарифен мо-
дел/пакет  

Корисникот може да внесе 
цел назив или дел од назив 
на одреден тарифен мо-
дел/пакет за кој сака да до-
бие преглед на понуди. Ако 
се остави овој параметар 
празен, тогаш се добива 
преглед на понуди за сите 
тарифни модели/пакети. 

Подрачје  За внес на овој параметар се 
отвора листа од сите општи-
ни во Р.Македонија подре-
дени по азбучен редослед. 
Овој параметар означува кое 
подрачје на покриеност го 
имаат тарифните модели/па-
кети. Доколку се избере 
Р.Македонија, тоа значи де-
ка прегледот на понуди ги 
содржи тарифните мо-
дели/пакети кои се достапни 
во целата држава. 
Овој параметар задолжител-
но треба да се внесе.   

Месечна претплата За внес на овој параметар се 
отвора листа која содржи 
вредности за износ на ме-
сечна претплата. Корисни-
кот избира ранг на вредност 
на тарифни модели/пакети 
за кои сака да добие преглед 
на понуди или ја избира 
вредноста Сите и во прегле-
дот на понуди ги добива си-
те тарифни модели/пакети за 
оваа услуга. Иницијално 
овој параметар има вредност 
Сите.   

 Прикажи резултати 
подредени по  

Корисникот од паѓачкото 
мени избира по кој параме-
тар да биде подредувањето 
на резултатите во прегледот 
на понуди. Овој параметар 
задолжително треба да се 
внесе.   

 Редослед  Корисникот има можност да 
внесе редослед на подреде-
ните резултати во прегледот 
на понуди. Резултатите мо-
жат да бидат подредени во 
растечки или во опаѓачки 
редослед. 

 
Меѓународни разговори 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за 

услугата Меѓународни разговори крајните корисници 
можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk 
и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното 
мени, а потоа со избор на Меѓународни разговори од 
подменито на Прегледи за тарифни модели и пакети. 
Крајниот корисник треба да ги внесе следните парамет-
ри за филтрирање и подредување: 
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Назив на параметар Вредност на параметар 
Оператор За внес на овој параметар 

се отвора листа од сите 
оператори кои ја нудат 
оваа услуга подредени по 
азбучен редослед. Крајни-
от корисник може да 
избере еден оператор и да 
добие преглед на понуди 
само од избраниот опера-
тор или да ја избере вред-
носта Сите и да добие 
преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле тари-
фни модели/пакети за 
оваа услуга. Иницијално 
овој параметар има вред-
ност Сите. 

Назив на тарифен мо-
дел/пакет 

Корисникот може да вне-
се цел назив или дел од 
назив на одреден тарифен 
модел/пакет за кој сака да 
добие преглед на понуди. 
Ако се остави овој пара-
метар празен, тогаш се до-
бива преглед на понуди за 
сите тарифни модели/па-
кети. 

Земја За внес на овој параметар 
се отвора листа која сод-
ржи називи на 18 земји 
подредени по азбучен ре-
дослед согласно Прилог 6 
- Листа на земји за меѓу-
народни разговори и роа-
минг услуги. Корисникот 
задолжително треба да 
избере една земја за која 
сака да му се излиста 
преглед на понуди за та-
рифни модели/пакети за 
роаминг услуга. 

Прикажи резултати  
подредени по 

Корисникот од листа из-
бира по кој параметар да 
биде подредувањето на 
резултатите во прегледот 
на понуди. Овој параме-
тар задолжително треба 
да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност 
да внесе редослед на под-
редените резултати во 
прегледот на понуди. Ре-
зултатите можат да бидат 
подредени во растечки 
или во опаѓачки редослед. 

  
Пакети на услуги 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за 

услугата Прегледи на пакети крајните корисници мо-
жат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и 
мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, 
а потоа со избор на Прегледи на пакети од подменито 
на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот ко-
рисник треба да ги внесе следните параметри за фил-
трирање и подредување: 

 
Назив на параметар Вредност на параметар 
Оператор   За внес на овој параметар се 

отвора листа од сите операто-
ри кои ја нудат оваа услуга 

подредени по азбучен редо-
след. Крајниот корисник мо-
же да избере еден оператор и 
да добие преглед на понуди 
само од избраниот оператор 
или да ја избере вредноста 
Сите и да добие преглед на 
понуди од сите оператори 
кои внеле информации за та-
рифни модели/пакети за оваа 
услуга.  Иницијално овој па-
раметар има вредност Сите.   

Назив на тарифен 
модел/пакет  

Корисникот може да внесе 
цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет 
за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој 
параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за 
сите тарифни модели/пакети. 

Подрачје  За внес на овој параметар се 
отвора листа од сите општи-
ни во Р.Македонија подреде-
ни по азбучен редослед. Овој 
параметар означува кое под-
рачје на покриеност го имаат 
тарифните модели/пакети. 
Доколку се избере Р.Македо-
нија, тоа значи дека прегле-
дот на понуди ги содржи та-
рифните модели/пакети кои 
се достапни во целата 
држава. 
Овој параметар задолжител-
но треба да се внесе.   

Месечна претплата За внес на овој параметар се 
отвора листа која содржи 
вредности за износ на месеч-
на претплата. Корисникот из-
бира ранг на вредност на та-
рифни модели/пакети за кои 
сака да добие преглед на по-
нуди или ја избира вредноста 
Сите и во прегледот на пону-
ди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. 
Иницијално овој параметар 
има вредност Сите.   

Пакетот задолжител-
но ги вклучува след-
ните услуги    

Корисникот има можност да 
избере кои услуги да ги сод-
ржи прегледот на понуди за 
тарифни пакети. Пакетот мо-
же да ги содржи следните ус-
луги: Фиксна телефонија, 
Мобилна телефонија, 
Broadband internet и ТВ/Ра-
дио.  

Прикажи резултати 
подредени по 

Корисникот од паѓачкото ме-
ни избира по кој параметар 
да биде подредувањето на ре-
зултатите во прегледот на по-
нуди. Овој параметар задол-
жително треба да се внесе.   

Редослед   Корисникот има можност да 
внесе редослед на подредени-
те резултати во прегледот на 
понуди. Резултатите можат 
да бидат подредени во рас-
течки или во опаѓачки редо-
след. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

331. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 41/14 и 151/14), како и член 
45  од Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на ЕВН Mакедонија 
Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство 
на електрична енергија, за менување на лиценца за 
производство на електрична енергија, на седницата од-
ржана на 2.2.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На ЕВН Mакедонија Електрани ДООЕЛ Скопје, 

Друштво за производство на електрична енергија, со 
седиште на ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, се изменува 
постоечката лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија во хидроцентра-
лите МХЕЦ Бабуна и МХЕЦ Белица МХЕЦ Турија и 
МХЕЦ Попова Шапка и се дополнува со хидроцентра-
лите МХЕЦ Дошница, МХЕЦ Калиманци, МХЕЦ 
Матка, МХЕЦ Сапунчица, МХЕЦ Зрновци, МХЕЦ 
Пена, и МХЕЦ Песочани. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија во хидроцентралите од став 1 на 
оваа одлука се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија“, кој што е составен дел на оваа од-
лука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
   УП1 Бр. 07-77/12  

2 февруари 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ, Друштво за 

производство на електрична енергија, ул. 11 Октомври 
бр. 9, Скопје, Република Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на изменување на лиценцата 
02.02.2015 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
02.02.2050 година 
  
5. Евидентен број на лиценцата 
ЕЕ - 80.01.1/11/2/15 

6. Број на деловниот субјект – 6717152 
 
7. Единствен даночен број – 4080011522821 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
малите хидроелектрани МХЕЦ Бабуна, МХЕЦ Белица, 
МХЕЦ Турија и МХЕЦ Попова Шапка како и во хид-
роцентралите МХЕЦ Дошница, МХЕЦ Калиманци, 
МХЕЦ Матка, МХЕЦ Сапунчица, МХЕЦ Зрновци, 
МХЕЦ Пена, и МХЕЦ Песочани, во обем согласно тех-
ничките карактеристики на производните капацитети. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во МХЕЦ Бабуна на р. Бабуна, со моќност 
од 2 x 320 kW, изградена во  с. Богомила, Општина Ве-
лес, МХЕЦ Белица на р. Белица, со моќност од 200 kW 
изградена во с. Белица, Општина Кичево, МХЕЦ Тури-
ја на акумулација Турија, со моќност 2 Х 1100 kW, Оп-
штина Струмица и МХЕЦ Попова Шапка изградена на 
довод за вода Попова Шапка – Тетово, со моќност 4 Х 
1056 kW, Општина Тетово како и хидроцентралите 
МХЕЦ Дошница, МХЕЦ Калиманци, МХЕЦ Матка на 
р. Треска, МХЕЦ Сапунчица, МХЕЦ Зрновци, МХЕЦ 
Пена, и МХЕЦ Песочани.  

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производните капацитети чии 
технички карактеристики се наведени во Прилог 2 кој е 
составен дел од оваа лиценца.  

 
11. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производните капацитети со 
технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е 
составен дел од оваа лиценца.  

 
12. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
13. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на ЕВН Ма-
кедонија Електрани ДООЕЛ, Друштвото за производ-
ство  за производство на електрична енергија Скопје 
(во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и 
неговото учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 
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- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија; 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

 
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот со носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционалната состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието, да изготвува финансиски извештаи што ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

 
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 
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18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БАБУНА - 1 
 
- број на производни единици (агрегати):............ два 
- проценет животен век..............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип 2 Х Францис MZT C-630, хоризонтални 
- производител ...................................2 Х МЗТ Скопје   
- нето пад ....................................................24,9 m 
- номинален проток.................................2 Х 1,6  m³/s 
- број на вртежи.........................................1500RPM 
- максимална моќност...............................2 Х 332 kW   
- тип, производител, земја на производство и номи-

нални податоци за генераторите: 
- тип ........................................................2Х1HJ49.481,  
- работен напон …………………..…………. 0,4 kV  
- фреквенција…………………………………. 50 Hz    
- производител.................................Шкода, Чешка 
- номинална моќност.................................2Х320 kW 
- cosφ………………………………………………..0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип .........................................................ETH 1000-12 
- производител: .....................................EMO Охрид 
- преносен однос......................................10/0,4 kV/kV 
- моќност....................................................1000 kW 
- фреквенција................................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БЕЛИЦА -2  
- број на производни единици (агрегати):…....еден   
- проценет животен век................................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип.......................................Францис, хоризонтална  
- производител .........................................Литострој, 

Словенија  
- нето пад ................................................... 46,63m 
- номинален проток.....................................0,6 m³/s 
- број на вртежи..........................................1000 RPM 
- максимална моќност.................................237 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип..........................................................GOK-355-6  
- работен напон.............................................0,4 kV  
- фреквенција................................................50 Hz    
- производител ........................................Раде Кончар 
- номинална моќност...................................250 kW 
- cosφ…………………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ...........................................................ETH 400-12 
- производител: ........................................EMO Охрид 
- преносен однос......................................10/0,4 kV/kV 
- моќност.....................................................400 kW 
- фреквенција.................................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ТУРИЈА - 3 
 
- број на производни единици (агрегати):……..два   
- проценет животен век..............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип........................................Францис, хоризонтална  
- производител .........................................Електроко-

вина – Лашко, Словенија 
- нето пад...…………………………………......57 m 
- номинален проток....................................2Х2,5 m³/s 
- број на вртежи.........................................1000 RPM 
- максимална моќност.............................2 Х 1010 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
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- тип............................................................. 2SCSH  
- работен напон.............................................0,4 kV  
- фреквенција................................................50 Hz    
- производител: .......................................Раде Кончар 
- номинална моќност.................................2Х1100 kW 
- cosφ………………………………………...........0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ...................................................2 Х ETH 1250-12 
- производител..........................................EMO Охрид 
- преносен однос.....................................10/0,4 kV/kV 
- моќност..................................................2 Х 1250 kW 
- фреквенција................................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПОПОВА 

ШАПКА - 4 
- број на производни единици (агрегати):...... четири  
- проценет животен век...............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип Пелтон, хоризонтална  
- производител ................Турбоинститут, Словенија                
- нето пад .....................................................300 m 
- номинален проток.....................................0.6 m³/s 
- број на вртежи..........................................750 RPM 
- максимална моќност.............................4 Х 1200 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип...................................................4ХS-7/198-K6956  
- работен напон............................................0,4 kV  
- фреквенција................................................50 Hz    
- производител: .........................................Уљаник 

/Сименс, Хрватска/ Германија 
- номинална моќност...............................4 Х 1056 kW 
- cosφ……………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ......................................................... .4 Х ETNP 

1600/24,/25,/26,/27 
-производител: ........................................Раде Кончар 
- преносен однос......................................10/0,4 kV/kV 
- моќност....................................................4Х1600 kW 
- фреквенција.................................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ КАЛИ-

МАНЦИ - 5 
- број на производни единици (агрегати):............ два 
- проценет животен век..........................................25 

години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип Францис, вертикална  
- производител ......................................... GE - Energy               
- нето пад ......................................................80 m 
- номинален проток.....................................18 m³/s 
- број на вртежи.........................................500 RPM 
- максимална моќност...............................2 Х 6,9 MW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип............................................................Rade Koncar  
- работен напон.............................................0,4 kV  
- фреквенција................................................50 Hz    
- производител: ......................................... Хрватска 
- номинална моќност.................................2 Х 6,9 MW 
- cosφ…………………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ............................................ 2 Х ETNP 8000 kVA 
- производител: ........................................Раде Кончар 
- преносен однос.....................................35/6.3 kV/kV 
- моќност..................................................4Х8000 kVA 
- фреквенција..................................................50 Hz 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  ЗРНОВ-
ЦИ – 6 

- број на производни единици (агрегати):............ два 
- проценет животен век...............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип Пелтон, хоризонтална  
- производител ..............GНE – Global Hydro Energy               
- нето пад .................................................... 220 m 
- номинален проток...................................2x0.6 m³/s 
- број на вртежи.........................................600 RPM 
- максимална моќност...............................2 Х 0,8 MW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип............................................................Rade Koncar  
- работен напон.............................................0,4 kV  
- фреквенција................................................50 Hz    
- производител: ......................................... Хрватска 
- номинална моќност...............................2 Х 0,88 MW 
- cosφ………………………………………............0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ........................................2 Х TTA-RES- Dry type 
- производител: .................ELECTROMECCANICA 

DI MARNATE S.P.A 
- преносен однос......................................35/6.3 kV/kV 
- моќност....................................................2Х1250 kW 
- фреквенција.................................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  MATKA – 7 
- број на производни единици (агрегати):............ два 
- проценет животен век...............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип Каплан, вертикална  
- производител ......................................... GE – Global 

Energy               
- нето пад ........................................................24 m 
- номинален проток...................................2X21 m³/s 
- број на вртежи.........................................333 RPM 
- максимална моќност...............................2 Х 4,8 MW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип................................................................Indar  
- работен напон............................................0,4 kV  
- фреквенција................................................50 Hz    
- производител: ......................................... Шпанија 
- номинална моќност.................................2 Х 4,8 MW 
- cosφ………………………………………............0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ........................................................ .2 Х CEI 14-8 
- производител:...............................TMC transformers 
- преносен однос.....................................35/6.3 kV/kV 
- моќност..................................................4Х6300 kVA 
- фреквенција.................................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  САПУН-

ЧИЦА – 8 
- број на производни единици (агрегати):............ два 
- проценет животен век...............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип Пелтон, хоризонтална 
- производител .............................................Mavel               
- нето пад ................................................... 412 m 
- номинален проток...................................2x0.45 m³/s 
- број на вртежи.........................................1000 RPM 
- максимална моќност............................2 Х 1,46 MW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип.......................................................... Rade Koncar  
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- работен напон............................................0,4 kV  
- фреквенција................................................50 Hz    
- производител: ......................................... Хрватска 
- номинална моќност..............................2 Х 1,76 MW 
- cosφ………………………………………...........0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип........................................................ . 2 Х CEI 14-8 
- производител:...............................TMC Transformers 
- преносен однос.....................................35/6.3 kV/kV 
- моќност...................................................2Х2000 kVA 
- фреквенција................................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  ПЕНА – 9 
- број на производни единици (агрегати):............ два 
- проценет животен век...............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип Францис, хоризонтална 
- производител ......................................... GE –Energy                             
- нето пад ......................................................72 m 
- номинален проток................................2 m³/s +3 m³/s 
- број на вртежи...........................750 RPM +600 RPM 
- максимална моќност.................1350 kW + 2000 kW 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип.............................................................. Indar 
- работен напон........................................... 0,4 kV  
- фреквенција............................................... 50 Hz    
- производител: ......................................... Шпанија 
- номинална моќност...............................1,28 +2  MW 
- cosφ…………………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ......................................................... .1 Х ETNP 

1600/24,/25,/26,/27 
- производител: ........................................Раде Кончар 
- преносен однос......................................35/6.3 kV/kV 
- моќност...................................................1Х1250 kVA 
- фреквенција.............................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  ПЕСО-

ЧАНИ – 10 
- број на производни единици (агрегати):............ два 

(по турбина на 1 агрегат) 
- проценет животен век...............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип Пелтон, хоризонтална 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- производител ...........................................Kossler                             
- нето пад .................................................... 290 m 
- номинален проток..................................4 x 0.35 m³/s 
- број на вртежи.........................................600 RPM 
- максимална моќност.............................4 Х 0.92 MW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип.......................................................... Rade Koncar 
- работен напон.............................................0,4 kV  
- фреквенција................................................ 50 Hz    
- производител: ......................................... Хрватска 
- номинална моќност............................. 2 Х 1,76  MW 
- cosφ…………………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ........................................................ .2 Х CRI 14-8 
- производител:...............................TMC Transformers 
- преносен однос......................................35/6.3 kV/kV 
- моќност..................................................2Х2000 kVA 
- фреквенција.................................................50 Hz 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ДОШНИ-

ЦА  – 11 
- број на производни единици (агрегати):............ три 
- проценет животен век...............................25 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бините: 
- тип Пелтон, хоризонтална 
- производител ..............GHE  - Global Hydro Energy                           
- нето пад ................................................. 232,7 m 
- номинален проток..................................3 x 0.80 m³/s 
- број на вртежи.........................................600 RPM 
- максимална моќност.............................3 Х 1,68 MW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип........................................................... Rade Koncar 
- работен напон............................................ 0,4 kV  
- фреквенција............................................... 50 Hz    
- производител: ......................................... Хрватска 
- номинална моќност................................. 3 Х 1,54  

MW 
- cosφ…………………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип ...............................................3 Х ETNP  2500/38 
- производител: ........................................Раде Кончар 
- преносен однос......................................35/6,3 kV/kV 
- моќност...................................................3Х2500 kVA 
- фреквенција.................................................50 Hz 
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