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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1521. 
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13 и 177/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-
СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ  

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-

тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2015 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/15) во членот 2 став (3) во табелата во подмерка-
та 2.9. алинеја 2 по зборовите: „18 месеци“ се става 
точка и зборовите: „и дополнителни 4.000,00 денари по 
грло за бројот на задржани женски јагниња еквивален-
тно на бројот на угинати грла овци од болеста ,,Син ја-
зик“ пријавени до 4.11.2014 година и потврдени со за-
писник од официјален ветеринар вработен во Агенци-
јата за храна и ветеринарство“ се бришат.   

Во подмерката 2.12. во алинејата 2 по зборовите: „18 
месеци“ се става точка и зборовите: „и дополнителни 
4.000,00 денари по грло за бројот на задржани женски ја-
риња еквивалентно на бројот на угинати грла кози од 
болеста ,,Син јазик“ пријавени до 4.11.2014 година и 
потврдени со записник од официјален ветеринар врабо-
тен во Агенцијата за храна и ветеринарство “ се бришат.   

По подмерката 2.26. се додава нова подмерка 2.27. 
која гласи: 

 
2.27. Директни пла-

ќања за угина-
ти овци и кози 
од болеста 
„Син јазик“ во 
2014 година
  

Корисници на оваа подмерка се 
земјоделските стопанства кај 
кои е потврдено угинување на 
овци и кози од сите категории 
од болеста ,,Син јазик“ со за-
писник од официјален ветери-
нар вработен во Агенцијата за 
храна и ветеринарство и се од-
несува за овци и кози пријаве-
ни за угинати до 04.11.2014 го-
дина;  
Висината на директните плаќа-
ња за угината овца и коза од 
сите категории изнесува 
4.000,00 денари по грло. 

 
Во  ставот (4) точка 2) во алинејата  3 по бројот 

„2.7.“ се додава бројот „2.8.“. 
 

Член 2 
Во членот 3 во ставот (1) по зборовите: „став (2)“ се 

додаваат зборовите: „и подмерките 2.26. и 2.27. од член 
2 став (3)“.  

Во ставот (4) во првата реченица зборовите: „нај-
доцна до 15 март 2015 година“  се бришат. Во втората 
реченица зборовите: „со состојба на 15 март 2015 го-
дина“ се бришат. По втората реченица се додава нова 
реченица која гласи: „Административните проверки се 
вршат врз основа на податоците за површината на ка-
тастарските парцели евидентирани во Единствениот 
регистар на земјоделски стопанства со состојба на 31 
мај 2015 година и со податоците за површините еви-
дентирани во Системот за идентификација на земјиш-
ните парцели со сотојба на 31 мај 2015 година“. 

По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи: 
„(9) Реализацијата на подмерките 2.26. и 2.27. од 

член 2 став (3) од оваа уредба ќе се врши според список 
за угинати животни од болеста „Син јазик“ во 2014 го-
дина по одгледувачи, изработен од Агенцијата за храна 
и ветеринарство доставен до Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот развој.“ 

   
Член 3 

Во членот 4 во точката 1 по бројот ,,2.24“ запирката 
се заменува со сврзникот ,,и“ и зборовите: „и 2.26.“ се 
бришат. 

  
Член 4 

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

 
Бр.42-2621/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1522. 
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 
25/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ  

„ЈАСЕН"- СКОПЈЕ 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќе-
наменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје бр. 01-210/1 од 
9.3.2015 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие, на седницата, одржана на 9.3.2015 година. 

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

 
Бр.42-42/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1523. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен 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 Македонија, на сед-
ницата одржана нa 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижни ствари лоцирани 
на КП 16139/1, КО Куманово, место викано 11-ТИ НО-
ЕМВРИ, запишани во ИЛ бр. 14368, сопственост на Ре-
публика Македонија и  тоа:  
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- објект бр.6, влез 1, кат ПР, со површина од 191м2, 
- објект бр.7, влез 1, кат 01, со површина од 24м2, 
- објект бр.7, влез 1, кат 01, со површина од 712м2, 
- објект бр.7, влез 1, кат 02, со површина од 23м2, 
- објект бр.7, влез 1, кат 02, со површина од 722м2, 
- објект бр.7, влез 1, кат ПО, со површина од 204м2, 
- објект бр.7, влез 1, кат ПО, со површина од 153м2, 
- објект бр.7, влез 1, кат ПР, со површина од 738м2, 
- објект бр.7, влез 1, кат ПР, со површина од 17м2 и 
- објект бр.19, влез 1, кат ПР, со површина од 29м2. 
   

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

ваат на трајно користење без надоместок на Министер-
ството за образование и наука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за образование и наука, во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-783/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1524. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 
подлога за планскиот опфат за урбанистичко планска 
документација за земјиште на КП бр.16139/21, градеж-
на парцела 5, КО Куманово, во општина Куманово. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-783/2 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1525. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/06, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 10.3.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за пресметување на 
платите на вработените во Јавното претпријатие за сто-
панисување со пасишта бр.02-30/2 од 29.1.2015 година, 
донесена од Управниот одбор на ова претпријатие, на 
седницата, одржана на 29.1.2015 година. 

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

 
Бр.42-1148/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1526. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

СУВА ГОРА ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – варовник на локали-
тетот Сува Гора општина Гостивар бр. 24-8243/1 од 
10.10.2007 година, еднострано се раскинува бидејќи 
концесиoнерот прекинал со изведување на рударските 
работи подолго од една година.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – варовник на 
ДПТТУУ СЕВДИ КОМПАНИ ГОС ДООЕЛ Гостивар 
на локалитетот Сува Гора општина Гостивар бр. 19-
2388/1 од 25.5.2006 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 69/2006). 

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

 
Бр.42-1155/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1527. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ КАЈ С.ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – мермер на локали-
тетот кај с. Ореовец, општина Прилеп бр.24-2930/1 од 
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31.3.2008 година, еднострано се раскинува од страна на 
концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено 
барање за издавање на дозвола за експлоатација на ми-
нерални суровини во рок од една година од денот на 
склучување на договорот за концесија за експлоатација 
на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минерална суровина - мермер на Т.Д 
„ДУМИГАЛ МАРБЛЕ“ Прилеп на локалитетот кај с. 
Ореовец, општина Прилеп („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.12/03). 

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

 
Бр.42-1156/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1528. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ТРЕСЕТ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. ЈАНЧИШТЕ, ОПШТИНА  

ЈЕГУНОВЦЕ 
 
1.Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – тресет на локалитетот 
во близина на с. Јанчиште општина Јегуновце бр. 24-
8218/1 од 10.10.2007 година, еднострано се раскинува 
бидејќи концесиoнерот прекинал со изведување на ру-
дарските работи подолго од една година.  

2.Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина – тресет на АД БОРЕЦ с. Ле-
шок - Тетово на локалитетот во близина на с. Јанчиште, оп-
штина Јегуновце бр. 19-1532/1 од 13.4.2006 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/06). 

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

 
Бр.42-1157/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1529. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР ОД ЛЕЖИШ-
ТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РИДОН“, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за ек-

сплоатација на минералната суровина – мермер од 
лежиштето на локалитетот „Ридон“, општина При-

леп, бр. 24-8238/1-17 од 10.10.2007 година, еднос-
трано се раскинува од страна на концедентот, бидеј-
ќи концесионерот нема поднесено барање за издава-
ње на дозвола за експлоатација на минерални суро-
вини во рок од една година од денот на склучување 
на договорот за концесија за експлоатација на мине-
рални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката за давање концесија 
за експлоатација на минералната суровина мермер 
на „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ А.Д. од Прилеп на 
локалитетот Ридон, во атарот на општина Прилеп 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
74/2002). 

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

 
Бр.42-1158/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1530. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА–ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ 
ФЛАШИРАЊЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ ГОРЕН ТЕК  

НА РОЖДЕНСКА РЕКА НАД С.МАЈДАН 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – подземна вода за пи-
ење/флаширање на локалитетот Горен тек на Рожден-
ска река на с.Мајдан, бр. 24-3364/1 од 11.4.2008 година, 
еднострано се раскинува од страна на концедентот, би-
дејќи концесиoнерот прекинал со изведување на рудар-
ските работи подолго од една година.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина –  подземна 
вода за пиење (флаширање) на „Бистрица – СБ“ ДОО 
с.Мајдан, Конопиште на  локалитетот Горен   Тек на 
Рожденска река над с.Мајдан бр. 19-6119/1 од 19 де-
кември 2006 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/06). 

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

 
Бр.42-1159/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1531. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ КАЈ С.БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – мермер на локали-
тетот кај с.Беловодица, општина Прилеп бр.24-2928/1 
од 31.3.2008 година, еднострано се раскинува од страна 
на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесе-
но барање за издавање на дозвола за експлоатација на 
минерални суровини во рок од една година од денот на 
склучување на договорот за концесија за експлоатација 
на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минерална суровина- мермер на Т.Д 
„ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ“ Прилеп на локалитетот кај 
с.Беловодица, општина Прилеп бр. 23-783/1 од 
24.2.2003 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.12/03). 

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

 
Бр.42-1162/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1532. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„КАТЛАНОВСКО БРДО”, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – варовник на локали-
тетот „Катлановско Брдо”, општина Петровец, бр.24-
7397/1 од 5.12.2013 година, еднострано се раскинува од 
страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема 
поднесено барање за издавање на дозвола за експлоата-
ција на минерални суровини во рок од една година од 
денот на склучување на договорот за концесија за ек-
сплоатација на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – варовник на 
ЛИ-КОМ ДООЕЛ Скопје од лежиштето на локалитетот 
„Катлановско Брдо“ во атарот на општина Петровец - 
Скопје бр. 23-3806/1 од 23.7.2002 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 64/2002). 

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

 
Бр.42-1164/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1533. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – УКРАСЕН АРХИТЕКТОН-
СКО ГРАДЕЖЕН КАМЕН-МЕРМЕР ОД ЛЕЖИШ-
ТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРСТЕЦ“ ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – украсен архитек-
тонско градежен камен-мермер од лежиштето на лока-
литетот “Крстец“ општина Прилеп, бр.24-8232/1 од 
10.10.2007 година, еднострано се раскинува  од страна 
на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесе-
но барање за издавање на дозвола за експлоатација на 
минерални суровини во рок од една година од денот на 
склучување на Договорот за концесија за експлоатаци-
ја на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минерална суровина – украсен архи-
тектонско градежен камен-мермер на Ф.Х.Л МЕРМЕ-
РЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, од лежиштето на лока-
литетот Крстец, општина Прилеп бр.23-4719/1 од 
17.9.2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.74/2002). 

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

 
Бр.42-1167/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1534. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОР ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ ОД  

ЛЕЖИШТЕТО ВО С.ОГЊАНЦИ, ПЕТРОВЕЦ 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – песок и чакал од ле-
жиштето во с.Огњанци, Петровец, бр. 24-2927/1 од 
31.3.2008 година, еднострано се раскинува од страна на 
концедентот, бидејќи концесиoнерот прекинал со изве-
дување на рударските работи подолго од една година.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – песок и ча-
кал на “БЕТОН“ АД Скопје на локалитетот  во  с.Ог-
њанци, општина Петровец  бр. 23- 3933/1 од 28 јуни 
2001 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 51/2001). 
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3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.42-1168/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1535. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА–МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„СКРКА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – мермер на локалите-
тот „Скрка“, општина Прилеп, бр. 24-7389/1 од 
5.12.2013 година, еднострано се раскинува од страна на 
концедентот, бидејќи концесиoнерот прекинал со изве-
дување на рударските работи подолго од една година.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – мермер на 
ДООЕЛ „СВАЌАРО“ – Прилеп, на локалитетот  
„Скрка“,  општина Прилеп  бр. 23-1585/1 од 31.3.2003 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 25/03). 

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

 
Бр.42-1208/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1536. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ГИПС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАЈ-
РОВ КЛАК” И „ШИРОКИ НИВИШТА”, ОПШТИНА  

ДЕБАР 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – гипс на локалитетот 
„Бајров Клак” и „Широки Нивишта”, општина Дебар, 
бр.24-7362/1 од 5.12.2013 година, еднострано се раски-
нува  од страна на концедентот, бидејќи концесионерот 
нема поднесено барање за издавање на дозвола за ек-
сплоатација на минералната суровина во рок од една 
година од денот на склучувањето на договорот за 
концесија за експлоатација на минералната суровина.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина гипс на ДПТУ 
„СУВАФИКС” с.Порој-Тетово на локалитетот „Бајров 
Клак” и „Широки Нивишта”, општина Дебар бр. 19-
2378/1 од 25.5.2006 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.69/06). 

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

 
Бр.42-1213/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1537. 
Врз основа на член 51, став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ ВО  С.ДОЛНИ КОЊАРЕ,  ПЕТРОВЕЦ 

 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – песок и чакал на ло-
калитетот во  с. Долни Коњаре, Петровец бр. 24-8223/1 
од 10.10.2007 година, еднострано се раскинува од стра-
на на концедентот, бидејќи концесиoнерот прекинал со 
изведување на рударските работи подолго од една го-
дина.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – песок и ча-
кал на ПРОГРЕС КОМПАНИ увоз-извоз ДОО с. Долно 
Коњаре, Петровец на локалитетот во с. Долно Коњаре, 
Петровец бр. 19-2600/1 од 7.6.2006 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 73/2006). 

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

 
Бр.42-1214/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1538. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС CO2 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С. ОПТИЧАРИ,  

ОПШТИНА БИТОЛА 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – минерална вода и 
гас CO2 на локалитетот во атарот на с. Оптичари, оп-
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штина Битола, бр. 24-4457/1 од 28.5.2008 година, ед-
нострано се раскинува од страна на концедентот, би-
дејќи концесионерот нема поднесено барање за издава-
ње на дозвола за експлоатација на минерални суровини 
во рок од една година од денот на склучување на дого-
ворот за концесија за експлоатација на минерални су-
ровини. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина минерална во-
да и гас CO2 на ДПТУ „ГЕМЕЛЛИ ЕКСПОРТ” ДОО-
Скопје на локалитетот во атарот на с. Оптичари, оп-
штина Битола бр. 19-3460/1 од 18.11.2005 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
105/2005). 

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

 
Бр.42-1217/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1539. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОР ЗА КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА - ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И 
ФЛАШИРАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „НИЖЕПОЛЕ”,  

ОПШТИНА БИТОЛА 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина - подземна вода за 
пиење и флаширање  на локалитетот „Нижеполе”,  оп-
штина Битола бр.24-7460/1 од 6.12.2013 година, еднос-
трано се раскинува  од страна на концедентот, бидејќи 
концесионерот нема поднесено барање за издавање на 
дозвола за експлоатација на минерални суровини во 
рок од една година од денот на склучување на догово-
рот за концесија за експлоатација на минерални суро-
вини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минерална суровина-подземна вода за 
пиење - флаширање на БАБА ДОО увоз-извоз, Битола 
од лежиштето на локалитетот во близина на с.Ни-
жеполе, општина Битола („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.74/2002). 

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

 
Бр.42-1218/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1540. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – БЕНТОНИТСКИ ГЛИНИ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЕТКОВ РИД“ ВО АТАРОТ 

НА С.КОКОШИЊЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – бентонитски глини на 
локалитетот „Петков Рид“ во атарот на с.Кокошиње, 
општина Куманово, бр. 24- 254/1 од 9.1.2008 година, 
еднострано се раскинува од страна на концедентот, би-
дејќи концесиoнерот прекинал со изведување на рудар-
ските работи подолго од една година.  

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

 
Бр.42-1219/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1541. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
С.ОТИШИНО И С.БАНИЦА,  ОПШТИНА ЧАШКА 

 
1. Со оваа одлука, Договорот за концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – кварц на локали-
тетот с.Отишино и с.Баница, општина Чашка, бр. 24-
5596/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува 
бидејќи концесиoнерот прекинал со изведување на ру-
дарските работи подолго од една година.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – кварц на 
„АГРО-КУПЕР” ДООЕЛ Скопје, на локалитетот во 
близина на с.Отишино и с.Баница, општина Чашка-Ве-
лес  бр.19-1840/1 од 26.5.2005 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 41/2005). 

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

 
Бр.42-1220/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1542. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И 
ГАС СО2  ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

ВО АТАРОТ НА  С.КАРАМАНИ-БИТОЛА 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – минерална вода и 
гас СО2  од лежиштето на локалитетот во атарот на  
с.Карамани-Битола бр. 24-2934/1 од 31.3.2008 година, 
еднострано се раскинува  од страна на концедентот, 
бидејќи концесионерот нема поднесено барање за изда-
вање на дозвола за експлоатација на минерални суро-
вини во рок од една година од денот на склучување на 
договорот за концесија за експлоатација на минерални 
суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина- минерална во-
да и гас СО2 на ДООЕЛ ЛИБХЕР с.Карамани Битола 
на локалитетот во атарот на с.Карамани-Битола 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
30/2003). 

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

 
Бр.42-1226/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1543. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ЧЕЛОПЕЧКА БАРА“ КАЈ С. ЧЕЛОПЕЦИ –  

КИЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – песок на локалитетот 
„Челопечка Бара“ кај с. Челопеци - Кичево бр. 24-
4481/1 од 29.5.2008 година, еднострано се раскинува од 
страна на концедентот, бидејќи концесиoнерот преки-
нал со изведување на рударските работи подолго од ед-
на година.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – песок на 
ДПТСУ „ИГОР“ ДОО Кичево на локалитетот „Чело-
печка Бара“  кај  с. Челопеци - Кичево  бр. 23 - 4402/1 
од 13.12.2004 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 89/2004). 

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

 
Бр.42-1227/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1544. 
Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 

Законот за сметање на времето („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/96 и 16/97) и член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 
15/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2015 

ГОДИНА 
  
1. Летното сметање на времето во 2015 година за-

почнува на 29 март во 02h 00min 00s така што со по-
местување за еден час нанапред времето во 02h 00 min 
00 s се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2015 година се 
завршува на 25 октомври во 03h  00min 00s, така што 
со поместување за еден час наназад времето во 03h 
00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s. 

3. Часот кој на 25 октомври 2015 година, поради по-
местувањето за еден час наназад се појавува двапати 
помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – 
првиот пат како час 2А,  а вториот пат како час 2Б. 

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

 
Бр.42-1239/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1545. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/2010, 51/11, 15/13 и 139/14), а 
во врска со член 99 став 3 точка 7  од Законот за дому-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14 и 
199/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 3.3.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖ-
БА НА  СТАНОВИТЕ НА КОИ ПРАВА, ДОЛЖ-
НОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА 

РАСПОЛАГАЊЕТО ИМА РЕПУБЛИКАТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за продажба на становите на кои права, 

должности и одговорности во поглед на располагањето 
има Републиката („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 34/96, 16/99, 64/01, 54/06, 58/10 и 59/10), во 
членот 4-б,  бројот “8 “ се заменува со бројот “десет“. 

 
Член 2 

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен 
дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-1287/2 Заменик на претседателот 

3 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1546. 
Врз основа на член 41 став (13) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИШОКОТ НА НЕЕК-
СПЛОАТИРАНИ КОЛИЧИНИ НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА - ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА ОД ЕК-
СПЛОАТАЦИОНИТЕ БУНАРИ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „Д.ПОДЛОГ-БАЊА“, ОПШТИНА КОЧАНИ И  

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува вишокот на неексплоа-

тирани количини на минерална суровина-геотермална 
вода од експлоатационите бунари на локалитетот 
„Д.Подлог-Бања“, општина Кочани и општина Чеши-
ново-Облешево, доделени врз основа на Одлуката за 
давање концесија за експлоатација на минералната су-
ровина-геотермална вода на КЈП „Водовод“ Кочани на 
локалитетот „Д.Подлог-Бања“ во атарот на општините 
Кочани и Чешиново-Облешево („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.73/06), во висина од 85,52 
проценти од максималниот експлоатиран капацитет кој 
изнесува 400 л/с. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-1858/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1547. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13 
и 116/14)  и член 44 став 3 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.6/12 и 144/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 41-
6481/1 ОД 22.8.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „ЗЛЕТОВСКА РЕКА“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр. 41-6481/1 од 22.8.2012 година на 
риболовниот ревир „Злетовска Река“, склучен помеѓу 
Владата на Република Македонија како концедент и 
СРД Злетовица-Пробиштип, како концесионер, поради 
тоа што концесионерот не ги спроведува мерките пред-
видени во риболовната основа, Годишниот план и член 
14 од Договорот за давање на концесија на риби за ор-
ганизирање на рекреативен риболов бр.41-6481/1 од 
22.8.2012 година. 

Член 2 
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-2088/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1548. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен 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 
Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии-Управата за финансиско разузна-
вање му престанува користењето на движните ствари – 
информатичка опрема, и тоа:  
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Основното јавно 
обвинителство Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за финансиско разузна-
вање, склучува договор со јавниот обвинител на Ос-
новното јавно обвинителство Скопје, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од членот 1 
од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2124/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1549. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен 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 
Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТА-
НОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ИЉО АНТЕСКИ  

СМОК - ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Националната установа – Центар 

за култура Иљо Антески Смок - Тетово се даваат на 
трајно користење без надомест недвижни ствари – 
простории во зграда бр.1, намена на зграда В3-6, на ад-
реса Тетово, лоцирани на КП бр.2189/1 КО Тетово 1, 
запишани во Имотен лист бр.101858, сопственост на 
Република Македонија, и тоа:  

- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 370 м2,  

- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со површина од 60 м2,  

- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 488 м2,  

- влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 140 м2,  

- влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 265 м2,  

- влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со површина од 306 м2,  

- влез 1, кат ПО1, намена на посебен дел од зграда – 
П, со површина од 109 м2,   

- влез 1, кат ПО1, број 4, намена на посебен дел од 
зграда – ДЗД, со површина од 25 м2,  

- влез 1, кат ПО1, број 8, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од 169 м2,  

- влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 53 м2,  

- влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 238 м2,  

- влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ДПД, со површина од 730 м2,  

- влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 370 м2,  

- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 76 м2, 

- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 14 м2,  

- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 22 м2, 

- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – Х, со површина од 27 м2,  

- влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 22 м2,  

- влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 14 м2, 

- влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 33 м2,  

- влез 1, кат ПР, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – Х, со површина од 18 м2, 

- влез 1, кат ПР, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 14 м2,  

- влез 1, кат ПР, број 4, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 14 м2, 

- влез 1, кат ПР, број 4, намена на посебен дел од 
зграда – Х, со површина од 25 м2,  

- влез 2, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ДЗД, со површина од 321 м2, 

- влез 2, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 209 м2,  

- влез 2, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
Х, со површина од  46 м2, 

- влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 67 м2, 
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- влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 23 м2,  

- влез 2, кат К1, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 73 м2, 

- влез 2, кат К1, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 16 м2,  

- влез 2, кат К1, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 22 м2,  

- влез 2, кат К1, број 4, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 105 м2, 

- влез 2, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 85 м2,  

- влез 2, кат К2, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 9 м2, 

- влез 2, кат К2, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 10 м2,  

- влез 2, кат ПО1, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 17 м2, 

- влез 2, кат ПО1, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 17 м2,  

- влез 2, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од 252 м2, 

- влез 2, кат ПО1, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од 89 м2, 

- влез 2, кат ПО1, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – Х, со површина од 76 м2,  

- влез 2, кат ПО1, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – Х, со површина од 135 м2, 

- влез 2, кат ПО1, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од 22 м2,  

- влез 2, кат ПО1, број 4, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од 11 м2,  

- влез 2, кат ПО1, број 5, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од 39 м2, 

- влез 2, кат ПО1, број 6, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од 36 м2,  

- влез 2, кат ПО1, број 7, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 376 м2, 

- влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 158 м2,  

- влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 189 м2, 

- влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – Х, со површина од 25 м2,  

- влез 2, кат ПР, број 10, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 13 м2, 

- влез 2, кат ПР, број 11, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 13 м2,  

- влез 2, кат ПР, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 27 м2, 

- влез 2, кат ПР, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – Х, со површина од 16 м2,  

- влез 2, кат ПР, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 21 м2, 

- влез 2, кат ПР, број 4, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 30 м2,  

- влез 2, кат ПР, број 5, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 30 м2, 

- влез 2, кат ПР, број 6, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 29 м2,  

- влез 2, кат ПР, број 7, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 46 м2, 

- влез 2, кат ПР, број 8, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 20 м2,  

- влез 2, кат ПР, број 9, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 10 м2, 

- влез 3, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 13 м2,  

- влез 3, кат ПО1, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 12 м2,  

- влез 3, кат ПО1, намена на посебен дел од зграда – 
Х, со површина од 22 м2, 

- влез 3, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДЗД, со површина од 25 м2, 

- влез 3, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДЗД, со површина од 25 м2,  

- влез 3, кат ПО1, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДЗД, со површина од 22 м2, 

- влез 3, кат ПО1, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДЗД, со површина од 18 м2,  

- влез 3, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 13 м2, 

- влез 4, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 12 м2,  

- влез 5, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 12 м2,  

- влез 5, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 60 м2, 

- влез 5, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
Х, со површина од  22 м2, 

- влез 5, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со површина од 25 м2,  

- влез 5, кат К1, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 25 м2, 

- влез 5, кат К1, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 18 м2,  

- влез 5, кат К1, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 22 м2, 

- влез 5, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 118 м2,  

- влез 5, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со површина од 25 м2,  

- влез 5, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 
ХС, со површина од 12 м2, 

- влез 5, кат К2, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 22 м2, 

- влез 5, кат К2, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 18 м2,  

- влез 5, кат К2, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 25 м2, 

- влез 5, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 25 м2,  

- влез 5, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ХС, со површина од 15 м2,  

- влез 5, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 25 м2, 

- влез 5, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – Х, со површина од 28 м2,  

- влез 5, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 118 м2, 

- влез 5, кат ПР, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ХС, со површина од 12 м2, 

- влез 5, кат ПР, број 2, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 18 м2, 

- влез 5, кат ПР, број 3, намена на посебен дел од 
зграда – ДПД, со површина од 22 м2,  

- влез 6, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – ДП, со површина од 58 м2.  

 
Член 2 

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

 
Бр.42-2145/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1550. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– МЕТА-
ЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШ-
ТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КАЛТУН МАД-
ДЕНЏИЛИК ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„САСА“ ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 
1. Во Одлуката за избор на најповолна понуда за 

доделување на концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – металични минерал-
ни суровини на Друштво за трговија и услуги КАЛ-
ТУН МАДДЕНЏИЛИК ДОО Скопје на локалитетот 
„Саса“ општина Македонска Камениц („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 183/14), во точката 
4, табелата се менува и гласи:  

                                                                           
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7626946 4663680 
2 7625755 4665818 
3 7625137 4666862 
4 7624200 4668004 
5 7625491 4668708 
6 7626480 4667718 
7 7626875 4667254 
8 7627979 4666824 
9 7628467 4666789 
10 7628699 4666313 
11 7629105 4666034 
12 7629303 4665721 
13 7629686 4665523 
14 7629744 4665059 
15 7630127 4664722 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.42-2149/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1551. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 10.3.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-
терство за финансии - Управа за финансиско разузна-
вање му престанува користењето на движните ствари – 
канцелариски материјал и тоа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Агенцијата за уп-
равување со одземен имот. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за финансиско разузна-
вање, склучува договор со директорот на Агенцијата за 
управување со одземен имот, со кој се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа 
одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2220/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1552. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 
35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Кисела Вода се прене-
суваат во сопственост без надомест недвижни ствари - 
објекти, сопственост на Република Македонија, запи-
шани во Имотен лист бр. 55929, за КО Кисела Вода 1, 
со вкупна површина од 2936м2 и тоа: 

- КП 1086, број на зграда 1, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ПП, површина 3м2, 

- КП 1086, број на зграда 1, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 700м2,  

- КП 1086, број на зграда 2, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 447м2, 
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- КП 1086, број на зграда 4, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 347м2, 

- КП 1086, број на зграда 5, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 42м2, 

- КП 1086, број на зграда 6, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 378м2, 

- КП 1086, број на зграда 8, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 70м2, 

- КП 1086, број на зграда 9, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 138м2, 

- КП 1086, број на зграда 9, влез 2, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 89м2, 

- КП 1086, број на зграда 10, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена П, површина 8м2, 

- КП 1086, број на зграда 11, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 72м2, 

- КП 1086, број на зграда 11, влез 2, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 72м2, 

- КП 1086, број на зграда 12, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 144м2, 

- КП 1086, број на зграда 14, влез 2, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 40м2, 

- КП 1086, број на зграда 14, влез 3, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 34м2, 

- КП 1086, број на зграда 15, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ПП, површина 3м2, 

- КП 1086, број на зграда 15, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 115м2, 

- КП 1086, број на зграда 16, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена Г, површина 32м2, 

- КП 1086, број на зграда 16, влез 2, кат приземје, 
број 1, намена П, површина 24м2, 

- КП 1086, број на зграда 17, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена Г, површина 23м2, 

- КП 1086, број на зграда 18, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена Г, површина 16м2, 

- КП 1086, број на зграда 19, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена Г, површина 17м2, 

- КП 1086, број на зграда 20, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена П, површина 16м2 и 

- КП 1086, број на зграда 26, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена ДП, површина 106м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-2586/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1553. 
Врз основа на член 7, алинеја 7 од Законот за над-

ворешни работи („Службен весник  на Република Ма-
кедонија” бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013 и 39/2014), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИ-
ЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈА-

НИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија за 
државјаните на Руската Федерација, до три месеци во 
тек на секој шестмесечен период, во период од 16 март 
2015 година до 15 март 2016 година.  

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука.  
                                                                              

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

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

 
Бр.42-2602/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1554. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на 
трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со вкупна површина од 6021м2  
кое претставува: 

- КП бр.9514/3 КО Центар 1 со површина од 449м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 99202; 

- КП бр.13790/5 КО Центар 1 со површина од 815м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 99197; 

- КП бр.9515/5 КО Центар 1 со површина од 799м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 99204; 

- КП бр.9515/2 КО Центар 1 со површина од 20м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 101697; 

- КП бр.9524/5 КО Центар 1 со површина од 39м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 53912; 

- дел од КП бр.9543/6 КО Центар 1 со површина од 
21м2 евидентирано во Имотен лист бр. 52581; 

- КП бр.13829/14 КО Центар 1 со површина од 
1199м2 евидентирано во Имотен лист бр. 99199; 

- КП бр.9543/11 КО Центар 1 со површина од 654м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 99205; 

- КП бр.9538/32 КО Центар 1 со површина од 22м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 104264; 

- дел од КП бр.9534/1 КО Центар 1 со површина од 
116м2 евидентирано во Имотен лист бр. 48253; 

- КП бр.13792/16 КО Центар 1 со површина од 
486м2 евидентирано во Имотен лист бр. 99200; 

- КП бр.9538/26 КО Центар 1 со површина од 272м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 99194; 

- КП бр.9538/27 КО Центар 1 со површина од 14м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 99195; 

- дел од КП бр.9538/17 КО Центар 1 со површина 
од 11м2 евидентирано во Имотен лист бр. 53083; 

- КП бр.9530/2 КО Центар 1 со површина од 15м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 104579; 

- КП бр.9530/3 КО Центар 1 со површина од 91м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 104579; 

- КП бр.9530/3 КО Центар 1 со површина од 52м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 104579; 

- дел од КП бр.9537/7 КО Центар 1 со површина од 
93м2 евидентирано во Имотен лист бр.99193; 
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- КП бр.9531/2 КО Центар 1 со површина од 100м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 103913; 

- КП бр.9537/9 КО Центар 1 со површина од 177м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 103914; 

- КП бр.9538/30 КО Центар 1 со површина од 14м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 103915; 

- КП бр.9538/31 КО Центар 1 со површина од 86м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 103916; 

- КП бр.9532/22 КО Центар 1 со површина од 28м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 103917; 

- КП бр.9520/2 КО Центар 1 со површина од 14м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 99198; 

- КП бр.9535/1 КО Центар 1 со површина од 202м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 103918;  

- КП бр.9533/4 КО Центар 1 со површина од 226м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 103919 и  

- КП бр.9524/7 КО Центар 1 со површина од 6м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 105277 

согласно Извод од Детален урбанистички план 
„Мал Ринг“, бр.28-6621/2 од 29.10.2014 година донесен 
со Одлука бр.07-9816/8 од 21.12.2012 година од општи-
на Центар со намена за изградба на Плоштад Карпошо-
во востание. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Бр.42-2619/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1555. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение градежното земјиште кое прет-
ставува: 

1. Дел од КП.бр.1560/1 КО Ботун со површина од 
421м2 и дел од КП.бр.1560/2 КО Ботун со површина од 
70м2, евидентирани во Имотен лист бр.298, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-749/2014-2 од 
16.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

2. Дел од КП.бр.395/2 КО Арбиново со површина 
од 527м2 и дел од КП.бр.404/2 КО Арбиново со пов-
ршина од 11м2, евидентирани во Имотен лист бр.155, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
147/2014 од 20.01.2015 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

3. Дел од КП.бр.2012/2 КО Арбиново со површина 
од 1.523м2 и дел од КП.бр.2012/4 КО Арбиново со пов-
ршина од 160м2, евидентирани во Имотен лист бр.114, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
2231/2014 од 20.01.2015 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

4. Дел од КП.бр.509/1 КО Арбиново со површина 
од 14м2, евидентирана во Имотен лист бр.332, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2279/2014 од 
17.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

5. Дел од КП.бр.503/1 КО Горенци со површина од 
6.639м2, евидентирана во Имотен лист бр.574, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-358/2014-2 од 
21.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

6. Дел од КП.бр.1131/2 КО Оровник со површина 
од 192м2, евидентирана во Имотен лист бр.849, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-901/2014 од 
23.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

7. Дел од КП.бр.1096/1 КО Требеништа со површи-
на од 06м2, евидентирана во Имотен лист бр.818, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1386/2014 
од 30.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

8. Дел од КП.бр.1793 КО Ботун со површина од 
235м2, евидентирана во Имотен лист бр.11032, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-692/2014 од 
21.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

9. Дел од КП.бр.5454/9 КО Мешеишта со површина 
од 410м2, евидентирана во Имотен лист бр.1060, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2620/2014 
од 21.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

10. Дел од КП.бр.1607/1 КО Арбиново со површина 
од 1.449м2, евидентирана во Имотен лист бр.433, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-104/2014-2 
од 12.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

11. Дел од КП.бр.503/1 КО Горенци со површина од 
950м2, евидентирана во Имотен лист бр.574, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-358/2014 од 
02.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

12. Дел од КП.бр.503/1 КО Горенци со површина од 
6.639м2, евидентирана во Имотен лист бр.574, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-358/2014-1 од 
13.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

13. Дел од КП.бр.377/1 КО Оровник со површина 
од 220м2 и дел од КП.бр.377/3 КО Оровник со површи-
на од 314м2, евидентирани во Имотен лист бр.155, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-458/2014 
од 17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид-за изградба на Автопатот „Ки-
чево- Охрид“; 
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14. Дел од КП.бр.1108/3 КО Оровник со површина 
од 1.825м2, евидентирана во Имотен лист бр.1150, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2489/2014 
од 14.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

15. Дел од КП.бр.134/14 КО Оровник со површина 
од 614м2, евидентирана во Имотен лист бр.1318, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2384/2014 
од 27.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

16. Дел од КП.бр.1108/4 КО Оровник со површина 
од 287м2, евидентирана во Имотен лист бр.428, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2300/2014 од 
01.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

17. Дел од КП.бр.1050/2 КО Оровник со површина 
од 336м2, евидентирана во Имотен лист бр.415, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1798/2014-2 
од 04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

18. Дел од КП.бр.1044/2 КО Оровник со површина 
од 741м2, евидентирана во Имотен лист бр.1023, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1834/2014 
од 06.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

19. Дел од КП.бр.1123/1 КО Песочани со површина 
од 185м2, КП.бр.1129/1 КО Песочани со површина од 
1.692м2 и КП.бр.966/1 КО Песочани со површина од 
208м2, евидентирани во Имотен лист бр.196, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-64/2014-1 од 
07.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

20. Дел од КП.бр.148/1 КО Издеглавје со површина 
од 19.479м2, евидентирана во Имотен лист бр.83704, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
115/2014 од 04.02.2015 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

21. Дел од КП.бр.876/1 КО Оровник со површина 
од 101м2, евидентирана во Имотен лист бр.27, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1627/2014 од 
09.02.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

22. Дел од КП.бр.2419/1 КО Сливово со површина 
од 848м2, евидентирана во Имотен лист бр.848, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-3183/2014 од 
03.02.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

23. Дел од КП.бр.1125/1 КО Песочани со површина 
од 928м2, КП.бр.1126/4 КО Песочани со површина од 
389м2 и КП.бр.1016/1 КО Песочани со површина од 
2.620м2, евидентирани во Имотен лист бр.170, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-65/2014-1 од 
12.02.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

24. Дел од КП.бр.494/2 КО Горенци со површина од 
632м2, евидентирана во Имотен лист бр.247, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1/2015 од 
17.02.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

25. Дел од КП.бр.1110 КО Другово со површина од 
1.755м2, КП.бр.984 КО Другово со површина од 
1.870м2, КП.бр.995 КО Другово со површина од 
2.501м2, КП.бр.997/1 КО Другово со површина од 
1.496м2, КП.бр.1109 КО Другово со површина од 
1.942м2, КП.бр.999/1 КО Другово со површина од 
1.149м2 и КП.бр.994/1 КО Другово со површина од 
1.992м2, евидентирани во Имотен лист бр.10, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-701/8 од 
11.02.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

26. КП.бр.2281 КО Попоец со површина од 
6.386м2, евидентирана во Имотен лист бр.49, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1725/3 од 
12.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

27. Дел од КП.бр.357/1 КО Попоец со површина од 
725м2, КП.бр.386 КО Попоец со површина од 1.758м2 
и КП.бр.388 КО Попоец со површина од 1.838м2, еви-
дентирани во Имотен лист бр.79, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-1086/4 од 16.01.2015 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

28. Дел од КП.бр.306/1 КО Оровник со површина 
од 852м2, евидентирана во Имотен лист бр.780, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-481/2014-2 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

29. Дел од КП.бр.706/4 КО Оровник со површина 
од 19м2, евидентирана во Имотен лист бр.435, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2304/2014 од 
22.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

30. Дел од КП.бр.2419/2 КО Сливово со површина 
од 111м2, евидентирана во Имотен лист бр.291, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1962/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

31. Дел од КП.бр.87/2 КО Песочан со површина од 
846м2, евидентирана во Имотен лист бр.565, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2340/2014 од 
26.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

32. Дел од КП.бр.1040/7 КО Оровник со површина 
од 1м2, евидентирана во Имотен лист бр.266, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2392/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

33. Дел од КП.бр.962/1 КО Оровник со површина 
од 81м2, евидентирана во Имотен лист бр.953, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1481/2014 од 
27.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

34. Дел од КП.бр.949/1 КО Охрид 4 со површина од 
373м2, КП.бр.942/2 КО Охрид 4 со површина од 33м2 
и КП.бр.6439/4 КО Охрид 4 со површина од 508м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.90685, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-2467/2014 од 
07.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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35. Дел од КП.бр.828/2 КО Охрид 4 со површина од 
15м2, евидентирана во Имотен лист бр.101751, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1011/2014 од 
20.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

36. Дел од КП.бр.2930 КО Врбјани со површина од 
310м2, евидентирана во Имотен лист бр.45, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-18/2014-3 од 
24.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

37. Дел од КП.бр.1016/1 КО Песочан со површина 
од 7.785м2, евидентирана во Имотен лист бр.417, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2941/2014 
од 30.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

38. КП.бр.2053 КО Душегубица со површина од 
1.255м2, евидентирана во Имотен лист бр.37, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-33/3 од 
03.03.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

39. Дел од КП.бр.1833 КО Добреноец со површина 
од 830м2, евидентирана во Имотен лист бр.349, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-13/3 од 
27.02.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

40. Дел од КП.бр.1849 КО Добреноец со површина 
од 23м2 и КП.бр.1873 КО Добреноец со површина од 
105м2, евидентирани во Имотен лист бр.102, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-19/2 од 
26.02.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

41. КП.бр.1495 КО Добреноец со површина од 
2.484м2 и КП.бр.1494 КО Добреноец со површина од 
1.178м2, евидентирани во Имотен лист бр.183, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-23/2 од 
27.02.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

42. Дел од КП.бр.398/1 КО Попоец со површина од 
311м2, КП.бр.391 КО Попоец со површина од 1.286м2, 
КП.бр.397/1 КО Попоец со површина од 932м2, 
КП.бр.370 КО Попоец со површина од 776м2, 
КП.бр.371 КО Попоец со површина од 881м2 и 
КП.бр.369/1 КО Попоец со површина од 1.105м2, еви-
дентирани во Имотен лист бр.78, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-1087/5 од 25.02.2015 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево-
за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-2795/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1556. 
Врз основа на член 99 став 7 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14 и 
199/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 3.3.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА-
ТА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програмата за изградба, продажба 

и одржување на станбениот простор во сопственост на 
Република Македонија за 2015 година (,,Службен вес-
ник на Република Македонија" број 198/14), во Tрети 
дел, став 2  точка 1  потточка 1.1. бројот “8“ се замену-
ва со бројот “десет“. 

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

 
Бр.42-1287/1 Заменик на претседателот 

3 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1557. 
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
155/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУ-
КАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСО-

НАЛ ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1.Во Програмата за едукација на лекари и медицин-

ски персонал за 2015 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 196/14), во делот: „1. Прег-
лед на потребите за едукација на лекари и медицински 
персонал за 2015 година, во ставот 8 по зборот „специ-
јализациите“ се става запирка и се додаваат зборовите 
„супспецијализациите и докторските студии“. 

Во делот: „2. Финансирање на програмата“, по ста-
вот 1, се додава нов став 2, кој гласи:  

„Месечниот надомест за престој по лице за времет-
раењето на обуката за лицата кои ќе заминат на обука 
во надлежна институција од областа на здравството во 
странство е во износ од 500 (петстотини) евра, освен за 
лицата кои ќе заминат во Република Франција и Обе-
динетото Кралство кој е во износ од 800 (осумстотини) 
евра по лице и за лицата кои ќе заминат на двегодишна 
субспецијализација во Универзитетската болница во 
Кембриџ, Обединето Кралство, кој е во износ од 1.500 
(илјада и петстотини) евра по лице “ 

Ставот 2 станува став 3.  
2.Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.42-2059/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1558. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/2014), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 
15/2013, 69/2013, 106/2013 и 177/2014), член 51 од За-
конот за тутун и тутунски производи („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.24/2006, 88/2008, 
31/2010, 36/2011, 53/2011, 93/2013, 99/2013, 164/2013 и 
151/2014), член 12 од Законот за виното („Службен 
весник на Република Македонија” бр.50/2010, 53/2011, 
6/2012, 23/2013, 106/2013 и 188/2013) и член 53 од За-
конот за сточарството („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/2008, 116/2010 и 23/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2015 година (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.200/14 и 30/15) во делoт III во та-
белата по подмерката 2.26 се додава нова подмерка 
2.27 која гласи: 

 
2.27. Директни плаќања за угинати овци и кози од 

болеста „Син јазик“ во 2014 година 
 

II 
Во делот XII во табелата во мерката број 2 во коло-

ната ,,број на подмерки“  подмерката 2.26. се брише и 
се додава нов ред кој гласи: 

 
 2.26 и 2.27. април 2015 

 
III 

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

 
Бр.42-2622/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1559. 
Врз основа на член 5 став (4) од Законот за реализа-

ција на инфраструктурен проект за изградба на магис-
траен гасовод, Делница „Клечовце – Блок станица 5“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А  

ЗА ИЗГРАДБА НА МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД, 
ДЕЛНИЦА „КЛЕЧОВЦЕ – БЛОК СТАНИЦА 5“  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдува висината на средства-

та за изградба на магистрален гасовод, Делница „Кле-
човце – Блок станица 5“ за 2015 година, во износ од 

79.000.000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија за 2015 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 155/14), раздел 
130.01 Министерство за транспорт и врски, Програма 3 
Урбанизам и градежништво, Потпрограма 3Д Гасифи-
кација. 

 
II 

За изградба на магистрален гасовод, Делница „Кле-
човце – Блок станица 5“со должина од 60,7 км, со дија-
метар DN=500 мм, во чиј состав се седум блок станици 
и отпремна чистачка станица со дијаметар DN=500 мм, 
по должина на трасата, ќе се користат средтсва во из-
нос од 70.000.000,00 денари. 

 
III 

За дополнителни инвестициони вложувања и опера-
тивното работење на Акционерското друштво за врше-
ње на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТ-
СКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост (МЕР 
АД Скопје), ќе се користат средства во износ од 
9.000.000,00 денари. 

 
IV 

Средствата од оваа програма ќе се исплатуваат врз 
основа на договор склучен помеѓу Министерството за 
транспорт и врски и Акционерското друштво за врше-
ње на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТ-
СКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост. 

 
V 

За спроведување на оваа програма се грижи Акцио-
нерското друштво за вршење на енергетски дејности 
МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во 
државна сопственост (МЕР АД Скопје). 

 
VI 

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

 
Бр.42-2105/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1560. 
Врз основа на член 9 став (1) од Законот за надзор 

на пазарот („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.48/2010 и 79/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година,  
донесе 

 
Н А Ц И О Н А Л Н А  П Р О Г Р А М А  

ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЕФЕК-
ТИВНИ МЕРКИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА 

2015 И 2016 ГОДИНА 
 

I. ВОВЕД 
 
Со Националната програма за координација и 

превземање на ефективни мерки за надзор на пазарот 
за 2015 и 2016 година, се обезбедува имплементација 
на законодавство од областа на безбедноста на произ-
водите во однос на надзорот на пазарот. 

Преку Националната програма се имплементираат  
и реализираат  превземените обврски и активности сог-
ласно ССА помеѓу Република Македонија и Европска-
та Унија , односно  преземените  приоритетите  за вос-
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поставување на единствен пазар кои се преземени  во 
Поглавје 01 - Слободно движење на стоки и во Поглав-
је 28 - Заштита на потрошувачите и здравјето. 

Координираниот надзор на пазарот, е да се осигура 
дека условите и критериумите утврдени во законодав-
ството од областа на безбедноста на производите и во 
другите посебни закони во кои се пропишани посебни 
суштествени барања за производите, се применуваат 
доследно и правилно  и  создаваат здрав внатрешен па-
зар. Исто така се гарантира дека се запазени истите 
мерки и услови  кои се иплементираат и се еднакво за-
пазени во земјите членки во ЕУ и дека извршениот 
надзор врз производ или објект, како и услуга, напра-
вени од страна на надлежните органи ќе биде согласно 
пропишаните услови и критериуми. 

 
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Цели на Програмата се обезбедување на координи-

ран надзор на пазарот односно на производите, во за-
висност од нивната намена, или условите кои се испол-
нети за нивно пуштање на пазарот и кога се соодветно 
инсталирани и одржувани, а кои може да влијаат на 
здравјето или безбедноста на корисниците, или пак во 
случај кога не се во сообразност со применливите бара-
ња утврдени со законите и со прописите донесени врз 
основа на соодветните одредени закони, да се превзе-
мат мерки во насока на нивно повлекување, забрана 
или ограничување на нивното пуштање на пазарот, за 
што јавноста или надлежните државни органи во Ре-
публика Македонија  и земјите членки на ЕУ соодвет-
но и благовремено ќе бидат информирани. 

За да се оствари надзорот на пазарот треба да се 
има во предвид следното: 

1. имплементација на воспоставените  механизми за 
комуникација и координација меѓу органите за надзор 
на пазарот; 

2. имплементација на воспоставените   на соодвет-
ни процедури за: 

- следење на барањата или извештаите кои се одне-
суваат на ризикот за производите согласно со закон; 

- следење на несреќните случаи и опасностите по 
здравјето за кои постои сомневање дека се предизвика-
ни од производите; 

- потврда за превземени корективни дејствија и нав-
ремено известување на органите за надзор на пазарот и 

- следење на научното и техничкото достигнување 
за прашања поврзани со безбедност на производите 
(state of art); 

3. вршење на активности во насока на олеснување 
на размената на податоци и информации меѓу органите 
за надзор на пазарот;  

4. остварување координација спроведувањето на за-
едничките планови и постапки за постапување во итни 
случаи и 

5. изготвување на акционен план за спроведување 
на координирани контроли и  превземање на ефектив-
ни мерки за надзор на пазарот. 

 
III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛ-

НАТА ПРОГРАМА 
 
Органите надлежни за надзор на пазарот, согласно 

член 10 од Законот за надзор на пазарот, ги изработува-
ат и усогласуваат своите годишни програми и актив-
ностите што произлегуваат од оваа Национална прог-
рама.  

Во насока  и во функција на пласирање на безбеден 
производ, сообразен со применливите барања утврдени 
со законите и со прописите донесени врз основа на тие 
закони, потребно е нивна навремена и соодветна им-
плементација, како и нивно понатамошно усогласува-
ње со правото на Европска Унија. 

 
IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

 
За понатамошна имплементација  на единствениот  

координативен систем за надзор на пазарот на сите ни-
воа, согласно Законот за надзор на пазарот потребно е 
понатамошно јакнење на институционалната соработка 
помеѓу надзорните органи и сите институции вклучени 
во системот на надзорот на пазарот, поради што е не-
опходен единствен (интегриран) систем на сите нивоа. 

Со цел зголемување на ефикасноста и објективнос-
та при надзорот на производите од аспект на безбед-
носта на производите, во наредниот период се намет-
нува потребата од развивање на софтверска апликација 
за дефинирање на приоритети и дефинирање на ризици 
кај пооделни групи на производи.  

Со ова ќе се минимизира субјективниот фактор при 
планирање и извршување на надзор на пазарот од ас-
пект на безбедноста на производите. 

Планираните активности во оваа програма се сог-
ласно приоритетите на Владата на Република Македо-
нија за ефикасен надзор на пазарот. 

При организирање на координирани  акции, прет-
ставниците од органите за надзор на пазарот дејствува-
ат според следните воспоставени мерки и активности: 

- Поднесени поплаки или жалби од носители на 
правата и/или потрошувачите до Организацијата на 
потрошувачи, Државниот пазарен инспекторат, Држав-
ниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот 
инспекторат за труд, Државниот инспекторат за тех-
ничка инспекција, Царинската управа, Агенцијата за 
храна и ветеринарство, Агенцијата за лекови, Држав-
ниот инспекторат за животна средина, Агенцијата за 
електронски комуникаци и како и други органи соглас-
но закон; 

- Доставување на поплаките или жалбите до Ко-
ординативно тело за надзор на пазарот; 

- Анализа на состојбите на теренот, врз основа на 
анонимни дојави и пријави и согласни воспоставените 
процедури на Координативното тело за надзор на паза-
рот; 

- Подготовка на месечен Акциски план за дејству-
вање на Координативно тело за надзор на пазарот по 
поплаките и жалбите на пазарите во градовите, кои се 
наведени од носителите на правата и/или потрошува-
чите; 

- Утврдување на ден/термин во месецот за спрове-
дување на координирана акција; 

- Ангажирање на потребен број на инспектори од 
институциите за конкретна координирана акција и за 
анализа на небезбедниот производ; 

- Спроведување на редовни инспекциски надзори 
над правните и физички лица; 

- Одземање на производи за кои постои доказ дека 
се небезбедни и тоа согласно постапките утврдени во 
соодветниот пропис и 

- Доставување на одземените производи на физички 
и лабораториски проверки. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1561. 
Врз основа на член 206 став (1) алинеја 2 од Зако-

нот за внатрешни работи (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за 
внатрешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБУКА ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат случаите кога се 
спроведува обука на работниците во Министерството 
за внатрешни работи, субјектите кои ја спроведуваат 
обуката, начинот на спроведување на обуката, како и 
начинот на планирање, подготвување, управување, ко-
ординирање, следење и евалуација на активностите во 
врска со обуката на работниците во Министерството за 
внатрешни работи. 

 
I. СЛУЧАИ КОГА СЕ СПРОВЕДУВА ОБУКА 

 
Член 2 

(1) Во Министерството за внатрешни работи (во на-
тамошниот текст: Министерството) се врши обука на 
работниците во следните случаи: 

1. кога определено лице за првпат заснова работен 
однос (обука на приправник); 

2. кога определено лице врз основа на спроведена 
постапка за селекција е избрано за кандидат за полица-
ец (основна обука за полицаец); 

3. заради оспособување на работник за самостојно 
вршење на работите на определено работно место и 

4. заради континуирана обука на работник. 
(2) Обуката од ставот (1) на овој член, се спроведу-

ва за сите работници во Министерството независно од 
полот, расата, бојата на кожата, националното и соци-
јалното потекло, политичкото и верското уверување и 
имотната и општествената положба. 

 
II. СУБЈЕКТИ КОИ СПРОВЕДУВААТ ОБУКА 

 
Член 3 

Обуката во Министерството се спроведува на след-
ните начини: 

- со ментор; 
- во Центарот за обука на Министерството (во ната-

мошниот текст: Центарот) или 
- со ангажирање на други лица и субјекти. 
 

1. Mентор 
 

Член 4 
(1) Менторот е работник во Министерството распо-

реден на работно место на повисоко ниво од работни-
кот кого го менторира, кој завршил обука за ментор и е 
назначен од страна на министерот за внатрешни работи 
(во натамошниот текст: министерот), или од него ов-
ластен работник на предлог на раководителот на орга-
низациската единица во која работи за да: 

- обучува приправник во Министерството и 
- обучува работник за самостојно вршење на рабо-

тите за одредено работно место во Министерството. 
(2) Работникот од ставот (1) на овој член, се стекну-

ва со потврда за завршената обука за ментор (во ната-
мошниот текст: потврдата за ментор). 

(3) Решението за назначување на работник за мен-
тор, содржи податоци за менторот, работното место на 
кое е распореден менторот, податоци за лицето кое се 
обучува, работното место на кое е распоредено лицето 
кое се обучува, како и временскиот период за кој трае 
обуката од страна на менторот, согласно закон и одред-
бите од овој правилник. 

(4) Примерок од решението од ставот (3) на овој 
член, се доставува до организациската единица за уп-
равување со човечки ресурси надлежна за организацис-
ката единица во која работи менторот согласно органи-
зациската поставеност утврдена во актот за организа-
ција и работа на Министерството и до работникот кој е 
назначен за ментор. 

 
Член 5 

(1) Спроведувањето на обуката се врши врз основа 
на програма за обука изготвена од страна на менторот, 
за областа за која е назначен менторот. 

(2) Програмата од ставот (1) на овој член, содржи 
план во кој се разработени сите прашања зависно од 
проблематиката на работа на организациската единица, 
согласно надлежноста на организациската единица во 
која менторот го обучува работникот утврдена во акти-
те за организација и работа на Министерството.   

(3) Програмата од ставот (1) на овој член и начинот на 
нејзиното спроведување, менторот ја предлага до раково-
дителот на организациската единица во која работи. 

(4) Во организациските единици составени од пове-
ќе организациски единици (сектори со одделенија и 
слично), менторите во организациските единици во 
состав на организациската единица (одделенијата) из-
готвуваат програми кои се дел од единствената програ-
ма што се предлага на ниво на организациската едини-
ца (секторот), донесена од страна на министерот или од 
него овластен работник. 

    
Член 6 

(1) По успешно завршеното менторство, од страна 
на менторот и менторираниот работник се подготвува-
ат писмени изјави за завршено менторство, кои се дос-
тавуваат до раководителот на организациската единица 
во која работникот се обучува. 

(2) Примерок од изјавите од ставот (1) на овој член, 
се доставува и до организациската единица надлежна 
за управување со човечки ресурси за потребите на Ми-
нистерството, во Бирото за јавна безбедност (во ната-
мошниот текст: Бирото) и во Управата за безбедност и 
контраразузнавање (во натамошниот текст: Управата) 
согласно организациската поставеност утврдена во ак-
тот за организација и работа на Министерството, зара-
ди нивно чување во персоналното досие на менторира-
ниот работник. 

 
Член 7 

(1) Во секоја организациска единица во Министер-
ството се води евиденција на работниците кои се наз-
начени за ментори, како и за обуките спроведени од 
страна на менторите во организациските единици во 
кои се обучуваат работници на Министерството.  

(2) Потребите за назначување на ментори за одреде-
ни области, зависно од потребите за обука од страна на 
ментор согласно закон и одредбите од овој правилник, 
континуирано се следат од страна на раководителот на 
организациската единица од ставот (1) на овој член.  

 
Член 8 

(1) Во организациските единици надлежни за упра-
вување со човечки ресурси за потребите на Министер-
ството, во Бирото и во Управата се воспоставува и во-
ди база на работници кои поседуваат потврда за мен-
тор и работници кои се назначени за ментори согласно 
членот 4 од овој правилник. 
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(2) Годишниот извештај за менторскиот систем на 
обука кој се изготвува од страна на организациските 
единици надлежни за управување со човечки ресурси 
за потребите на Министерството, во Бирото и во Упра-
вата, содржи податоци за работниците кои поседуваат 
потврда за ментор, како и за назначените и ангажирани 
ментори во рамки на организациските единици за кои 
се надлежни согласно актот за организација и работа 
на Министерството. 

 
2. Центар 

 
Член 9 

Од страна на Центарот како организациска единица 
во Министерството надлежна за спроведување на обу-
ка за работниците во организациските единици за пот-
ребите на Министерството, во Бирото и во Управата, се 
спроведуваат следните обуки: 

- обука на работник кој за првпат заснова работен 
однос во Министерството (обука на приправник); 

- основна обука за кандидат за полицаец; 
- обука заради оспособување на работник за самос-

тојно вршење на работите на одредено работно место и 
- континуирана обука. 
  

Член 10 
(1) Обуката во Центарот се спроведува врз основа 

на наставни програми и планови согласно Стратегијата 
за обука на Министерството, Стратешкиот план на Ми-
нистерството и Стратегијата за управување со човечки 
ресурси во Министерството. 

(2) Наставните планови и програми од ставот (1) на 
овој член, се  изготвуваат согласно спецификите на об-
ластите за кои се врши обуката. 

  
Член 11 

(1) Наставните планови и програми од членот 10 од 
овој правилник, се спроведуваат преку обучувачи. 

(2) Обучувачите од ставот (1) на овој член, кои се 
работници во Министерството, се распоредени на ра-
ботни места во Центарот (редовни обучувачи) согласно 
актот за систематизација на работните места во Минис-
терството.  

(3) Покрај обучувачите од ставот (2) на овој член, 
обука во Центарот можат да вршат и други лица - ек-
сперти од одредени области од Министерството, други 
министерства, државни органи, домашни и странски 
институции, судии, јавни обвинители, како и претстав-
ници на невладиниот и приватниот сектор (вонредни 
обучувачи). 

 
Член 12 

Редовните обучувачи можат да бидат: 
- предавачи; 
- наставници; 
- инструктори; 
- демонстратори. 
  

Член 13 
(1) Предавач е обучувач  оспособен за спроведување 

на најголем дел од програмите за обука во Центарот, 
особено за стручните содржини и теоретскиот дел на 
програмите. Практичните вежби кои се спроведуваат 
согласно наставните програми и планови, за координа-
ција на работата на инструкторите и демонстраторите, 
како и материјалите наменети за учење на лицата кои се 
обучуваат согласно наставните програми и планови во 
Центарот, се изготвуваат од страна на предавачот. 

(2) Наставник е обучувач оспособен за презентира-
ње на теоретските програмски содржини во програми-
те за обука, со конкретна област на специјалност 
(странски јазици, прва помош, општа физичка подго-
товка и сл.). 

(3) Инструктор е обучувач оспособен за спроведу-
вање на обука исклучиво во одредена стручна област 
на специјалност (примена на овластувања, воспоставу-
вање на јавен ред и мир, контрола на движење на гра-
нични премини, специјални физички подготовки-бо-
речки вештини, самоодбрана и сл.). 

(4) Демонстратор е обучувач кој практично ги реа-
лизира наставните единици предвидени во наставните 
програми и планови преку практични вежби и задачи, 
како и практичните задачи и постапки во конкретни 
области (при примена на овластувања, употреба на 
сила, разбивање толпа, регулирање на сообраќај и сл.). 
Демонстраторот асистира во работата на обучувачите 
од ставовите (1), (2) и (3) на овој член. 

 
Член 14 

(1) Селекција и избор на редовните обучувачи се 
врши согласно прописите за начин и постапка за спро-
ведување на интерен оглас во Министерството.  

(2) Селекција и избор на вонредните обучувачи се 
врши на начин утврден со посебни прописи од соод-
ветната област. 

   
Член 15 

Селектираните обучувачи од членот 14 од овој пра-
вилник, се подготвуваат и обучуваат согласно темите, 
нивото и целите на наставните програми и планови 
предвидени за обуките од членот 9 од овој правилник. 

 
Член 16 

Наставата за обуките од членот 9 од овој правил-
ник, се спроведува во Центарот и во седиштата на ор-
ганизациските единици на Министерството (полициски 
станици и сл.) за чии работници се спроведува обуката. 

 
Член 17 

(1) Во Центарот функционираат посебни организа-
циски единици за: 

- основна обука за полицаец; 
- обука на приправници и обука за оспособување за 

самостојно вршење на работите на одредено работно 
место; 

- континуирана обука; 
- обука за обучување на обучувачи, изготвување на 

наставни програми и издавачка и истражувачка работа; 
- обука за учество во меѓународни цивилни мисии и 

спроведување на национална, регионална и меѓународ-
на обука и 

- оценување. 
(2) Спроведувањето на основната обука на лицата 

кои согласно закон и одредбите на овој правилник има-
ат статус на кандидат за полицаец се врши од страна на 
организациската единица од ставот (1) алинеја 1 на 
овој член. 

(3) Спроведувањето на обуките на лицата кои сог-
ласно закон имаат статус на приправник, како и обука-
та на работниците во Министерството за самостојно 
вршење на работите на одредено работно место за кои 
согласно закон е предвидено да се изврши обука во 
Центарот, се врши од страна на oрганизациската еди-
ница од ставот (1) алинеја 2 на овој член. 

(4) Континуираната обука која согласно закон се 
спроведува за сите работници во Министерството, се 
спроведува од страна на организациската единица од 
ставот (1) алинеја 3 на овој член, на предлог на органи-
зациските единици надлежни за управување со човечки 
ресурси за потребите на Министерството, во Бирото и 
во Управата. 

(5) Спроведувањето на обуката на работниците кои 
ќе вршат обука како обучувачи, ментори, обуката на 
други лица кои ќе бидат ангажирани за спроведување 
на обука, како и изготвувањето на наставните програ-
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ми утврдени согласно одредбите на овој правилник, из-
готвувањето и издавањето на соодветна стручна лите-
ратура (книги, скрипти и сл.) наменета за лицата кои се 
обучуваат согласно наставните програми за спроведу-
вање на обуката, како одредени истражувачки работи 
наменети за поефикасно извршување на функцијата на 
Министерството, се врши од страна на организациска-
та единица од ставот (1) алинеја 4 на овој член. Обука-
та за обучување на обучувачи подразбира обука на 
обучувачите исклучиво за спроведување на обука на 
унифициран начин, преку точно утврдена методологија 
на спроведување на програмите за обука, независно од 
спецификите на областа за која се спроведува обуката.  

(6) Обуката за работници на Министерството кои 
треба да учествуваат во меѓународни цивилни мисии и 
преземање на активности во врска со учество на работ-
ници на Министерството во обуки на национално, ре-
гионално односно меѓународно ниво, се спроведува од 
страна на организациската единица од ставот (1) алине-
ја 5 на овој член.  

(7) Од страна на организациската единица од ставот 
(1) алинеја 6 на овој член се врши оценување на работ-
ните компетенции на кандидатите за полицаец и на 
другите слушатели на обука која се спроведува во Цен-
тарот, се води електронска евиденција на оценетите 
кандидати за полицаец и се изготвува ранг-листата на 
кандидатите за полицаец по нивното оценување и 
врши евалуација на спроведените обуки, за што се из-
готвуваат соодветни извештаи. 

 
Член 18 

Од страна на Центарот преку наставните програми 
и планови за обуките кои ги спроведува, се обезбедува 
лицата односно работниците кои се обучуваат да се 
стекнат со неопходните професионални знаења, вешти-
ни и способности. 

 
Член 19 

По спроведената обука од страна на Центарот се 
врши евалуација за општите услови и постигнатите ре-
зултати на работниците кои се оспособуваат. 

 
Член 20 

(1) За сите спроведени обуки се води евиденција од 
страна на Центарот. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
писмено и електронски. 

(3) Евиденцијата од ставот (1) на овој член опфаќа 
водење главни книги за секој вид обука одделно, днев-
ници за обука – настава, оценувачки листови, ранг-лис-
та на кандидатите за полицаец кои се обучуваат. 

 
Член 21 

Работите во Центарот од членот 9 од овој правил-
ник, куќниот ред на Центарот, селекцијата, изборот и 
постапката за ангажирање на вонредните обучувачи од 
членот 11 став (3) од овој правилник, оценувањето и 
критериумите за изготвување на ранг-листата на кан-
дидатите за полицаец односно видовите потврди за 
спроведена обука во Центарот, се вршат односно изда-
ваат на начин утврден со посебени прописи од соодвет-
ната област. 

  
3. Ангажирање на други лица и субјекти 

 
Член 22 

(1) Работниците на Министерството можат да се 
обучуваат и со ангажирање на други лица и субјекти. 

(2) Во процесот на подготвување и спроведување 
на обуката, од страна на Министерството можат да се 
користат постојните структури односно капацитети.  

3.1 Ангажирање на обучувачи 
 

Член 23 
Обучувач во смисла на одредбите на овој правил-

ник е работник на Министерството кој работи на одре-
дено работно место во конкретна организациска едини-
ца во Министерството по претходно завршена обука за 
обучувач, согласно одредбите од овој правилник. 

  
Член 24 

(1) Од страна на Министерството со обучувачите од 
членот 23 од овој правилник се склучува договор за 
обучувач. 

(2) Договорот од ставот (1) на овој член  во кој се 
наведени правата и обврските на Министерството и 
обучувачот, времетраењето на договорот и начинот на 
неговото раскинување се изготвува од страна на орга-
низациската единица надлежна за управување со чо-
вечки ресурси за потребите на Министерството, во Би-
рото и во Управата. 

 
3.2 Ангажирање на други лица  

и субјекти 
 

Член 25 
Работниците на Министерството можат да се обу-

чуваат и стручно да се оспособуваат и усовршуваат со 
ангажирање на други лица и субјекти, преку соработка 
со домашни и странски институции, правни лица од 
приватниот сектор, здруженија и слично. 

 
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  

ОБУКАТА 
 

1. Обука на лице кое за првпат заснова работен  
однос (приправник) 

 
Член 26 

Лице кое за првпат започнува да врши работа соод-
ветна на видот на своето стручно образование и нема 
претходно работно искуство, по склучениот договор за 
вработување во Министерството има статус на прип-
равник на определено работно место.  

  
Член 27 

Приправникот од членот 26 од овој правилник на 
работно место со статус на овластено службено лице, 
може да биде: 

- приправник на работно место за вршење стручни 
или граѓански работи; 

- приправник на работно место за вршење на работи 
од областа на безбедност и контраразузнавање; 

- полициски службеник-приправник.  
 

Член 28 
Приправникот се обучува за самостојно и стручно 

вршење на работите и задачите на работното место за 
кое склучил договор за вработување (приправнички 
стаж). 

 
Член 29 

Приправничкиот стаж на приправниците од член 27 
алинеи 1 и 2 од овој правилник  трае девет месеци, а 
приправничкиот стаж на полицискиот службеник-
приправник трае шест месеци. 

 
Член 30 

(1) Обуката на приправникот од членот 27 од овој 
правилник, се спроведува во Центарот или од страна на 
ментор. 
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(2) Обуката на лицата кои за прв пат засноваат ра-
ботен однос на работни места согласно Законот за ад-
министративните службеници и Законот за работните 
односи, се спроведува согласно Законот за администра-
тивните службеници и Законот за работните односи. 

    
Член 31 

(1) Приправникот од членот 27 став (1) алинеја 1 од 
овој правилник, се обучува од страна на ментор. 

(2) Приправникот од членот 27 став (1) алинеи 2 и 3 
од овој правилник, се обучува во Центарот или од стра-
на на ментор. 

    
Член 32 

(1) Од страна на Министерството се склучува дого-
вор за обука со приправниците од членот 26 од овој 
правилник кои се упатени на обука за приправник. 

(2) Договорот за обука помеѓу Министерството и  
приправниците од членот 26 од овој правилник кои се 
упатени на обука за приправник, во кој е наведен пред-
метот на регулирање на договорот, правата и об-
врските на Министерството и работникот кој се упату-
ва на обука за приправник, меѓу кои и обврската за ра-
ботникот-приправник да остане во работен однос во 
Министерството на работно место на кое се вршат исти 
или сродни работи двапати повеќе од времето помина-
то на обука, односно најмалку две години ако обуката 
траела пократко од една година, времетраење на дого-
ворот и начин на негово раскинување, се изготвува од 
страна на организациската единица надлежна за упра-
вување со човечки ресурси за потребите на Министер-
ството, во Бирото и во Управата. 

(3) Трошоците направени за обука на приправникот 
кој нема да остане во работен однос во Министерство-
то на работно место на кое се вршат исти или сродни 
работи двапати повеќе од времето поминато на обука, 
односно најмалку две години ако обуката траела пок-
ратко од една година, зголемени за три пати, ќе се на-
доместат  од страна на приправникот. 

 
2. Обука на кандидат за полицаец  

(основна обука за полицаец) 
 

Член 33 
(1) Обука на кандидат за полицаец се врши во Цен-

тарот. 
(2) Обуката од ставот (1) на овој член трае една го-

дина. 
(3) Обуката на кандидат за полицаец се спроведува 

од страна на обучувачи од Центарот и ментори (терен-
ски обучувачи). 

(4) Менторите (теренски обучувачи) од ставот (3) 
на овој член, се полициски службеници на Министер-
ството кои по спроведена обука за ментор поседуваат 
потврда за ментор издадена од Центарот. 

  
Член 34 

(1) За упатување на обуката од член 33 од овој пра-
вилник, од страна на Министерството се склучува до-
говор за основна обука за полицаец со кандидатот за 
полицаец. 

(2) Договорот од ставот (1) на овој член, се изготву-
ва од страна на организациската единица надлежна за 
управување со човечки ресурси во Бирото и содржи 
предмет на регулирање, права и обврски на Министер-
ството и кандидатот за полицаец, времетраење на дого-
ворот, како и начин на негово раскинување.  

 
Член 35 

(1) Во времето на спроведување на обуката од член 
33 од овој правилник, кандидатот за полицаец престо-
јува во Центарот (интернатско сместување). 

(2) Во рамки на интернатското сместување од ста-
вот (1) на овој член е опфатено сместување, исхрана, 
униформа, средства и опрема за обука на кандидатите 
за полицаец. 

 
Член 36 

По истекот на времето за спроведување на обуката 
од член 33 од овој правилник, од страна на Центарот се 
изготвува ранг листа на кандидатити за полицаец спо-
ред покажаните резултати во текот на обуката.  

 
Член 37 

Кандидатите за полицаец кои склучиле договор за 
вработување во Министерството се стекнуваат со ста-
тус на полицаец-приправник и истите се упатуваат на 
обука согласно членот  31 став (2) од овој правилник.  

 
Член 38 

Кандидатот за полицаец на кого по негово барање 
ќе му престане основната обука за полицаец, кандида-
тот за полицаец кој ќе биде исклучен по негова вина од 
натамошното спроведување на основната обука за по-
лицаец, како и полицаецот-приправник кој ќе одбие да 
работи на работно место – полицаец на кое се распоре-
дува по завршување на основната обука, односно по 
склучување на договорот за вработување, ги надомес-
тува трошоците за интернатското сместување во Цен-
тарот за времетраењето на обуката. 

 
3. Обука заради оспособување на работник за самос-

тојно вршење на работите на определено работно 
место 

 
Член 39 

Лицето со кое се склучува договор за вработување 
на работно место соодветно на видот на неговото 
стручно образование, кое има претходно работно ис-
куство, но не во областа за која е предвидено работно-
то место за кое се склучува договорот за вработување, 
се оспособува за самостојно вршење на работите во 
Центарот или со ментор.  

 
Член 40 

(1) Работник на Министерството кој се распоредува 
на работно место во организациска единица во која не 
се вршат исти или сродни работи со работите што се 
вршат на работното место од кое работникот се распо-
редува, се оспособува за самостојно вршење на работи-
те од страна на ментор. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член може да 
се изврши обука на работникот и во Центарот. 

 
Член 41 

(1) Обуката на работникот од член 40 став (1) од 
овој правилник, се врши согласно програмата од чле-
нот 5 од овој правилник. 

(2) По истекот на обуката од член 40 од овој пра-
вилник, од страна на менторот и менторираниот работ-
ник се изготвува изјава за завршено менторство соглас-
но членот 6 од овој правилник, односно во Центарот се 
изготвува извештај за спроведената обука. 

(3) Извештајот од ставот (2) на овој член, се доста-
вува до раководителот на организациската единица во 
која работи работникот што се обучува и до  надлежна-
та организациска единица за управување со човечки 
ресурси за потребите на Министерството, во Бирото 
односно Управата. 
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4. Континуирана обука на работник 
 

Член 42 
(1) Заради поуспешно вршење на работните задачи , 

односно заради обезбедување на ефикасно извршување 
на функцијата на Министерството, се врши континуи-
рана обука на работникот за работното место на кое 
распореден. 

(2) Континуираната обука од ставот (1) на овој член 
се врши од страна на:  

- Центарот; 
- советниците за континуирано стручно и физичко 

оспособување, како и 
- други лица и субјекти, на начин утврден со одред-

бите од овој правилник. 
(3) За упатување на работникот на континуирана 

обука, во случај кога обуката трае подолго од 15 дена, 
од страна на Министерството се склучува договор со 
работикот за континуирана обука. 

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, кога 
обуката трае пократко од 15 дена, а трошоците за обу-
ката се на товар на Министерството и истите предизви-
куваат поголеми фискални импликации согласно Мето-
дологијата за пресметување на потребните средства за 
спроведување на обука за работниците во Министер-
ството од членот 80 од овој правилник, со работникот  
се склучува договор за обука. 

(5) Во договорот од ставовите (3) и (4) на овој член, 
се наведени посебните права и обврски меѓу Минис-
терстото и работникот. 

(6) Од страна на работникот кој нема да ги исполни 
условите од договорот од ставовите (3) и (4) на овој 
член, се надоместувааат трошоците направени за него-
вата обука зголемени за три пати.   

 
Член 43 

(1) Обуката од членот 42 од овој правилник според 
начинот на нејзиното планирање, организирање и спро-
ведување, како и согласно категоријата на работници 
што се обучуваат може да биде: 

1. централизирана; 
2. децентрализирана. 
(2) Централизирана обука се планира и организира 

од страна на организациските единици надлежни за уп-
равување со човечки ресурси за потребите на Минис-
терството, во Бирото и во Управата во соработка со 
Центарот, со цел поуспешно вршење на работните за-
дачи од страна на работниците на работните места на 
кои се распоредени, а се спроведува од страна на Цен-
тарот. 

(3) Децентрализирана обука се планира и организи-
ра во рамки на организациските единици на Министер-
ството заради обука за специфични работи и задачи 
кои се извршуваат во рамки на овие организациски 
единици, а се спроведува преку семинари, работил-
ници, курсеви и слично. 

 
4.1 Советници за континуирано стручно и физичко 

оспособување 
 

Член 44 
Во Секторите за внатрешни работи и во Регионал-

ните центри за гранични работи во Министерството се 
утврдува посебно работно место ,,советник за контину-
ирано стручно и физичко оспособување“ (во натамош-
ниот текст: советникот) кое е предвидено во актот за 
систематизација на работните места во Министер-
ството. 

 
Член 45 

Советникот ги организира и координира сите ак-
тивности неопходни за исполнување на потребите за 
обука на работниците во Секторот за внатрешни рабо-
ти односно Регионалниот центар за гранични работи 

односно го организира и координира целокупниот про-
цес на обуки за работниците во Секторот за внатрешни 
работи односно Регионалниот центар за гранични ра-
боти. 

 
Член 46 

Советникот треба да поседува потврда за обучувач 
и истиот може да изведува обука. 

 
Член 47 

Селекцијата и изборот на советникот во Секторот 
за внатрешни работи односно во Регионалниот центар 
за гранични работи се врши согласно прописите за на-
чин за спроведување на интерен оглас во Министер-
ството. 

 
Член 48 

По изборот на советникот согласно членот 47 од 
овој правилник, истиот треба да добие потврда за обу-
чувач согласно одредбите од овој правилник најдоцна 
до 90 дена од денот на неговиот избор. 

 
Член 49 

Од страна на советникот се врши: 
-  проценка на потребите за обука во рамки на Сек-

торот за внатрешни работи односно Регионалниот цен-
тар за гранични работи; 

- спроведување и евалуација на обуките предвидени 
согласно Годишниот план за обука на работниците во 
Секторот за внатрешни работи односно Регионалниот 
центар за гранични работи и 

- следење и развивање на процесот на спроведува-
ње на обука за работниците во Секторот за внатрешни 
работи односно Регионалниот центар за гранични ра-
боти. 

 
Член 50 

Во извршувањето на работните задачи од член 49 
од овој правилник, советникот соработува со Центарот 
и со организациската единица за заеднички работи и 
управување со човечки ресурси во Бирото. 

 
Член 51 

Евиденција за спроведените обуки се води од стра-
на на советникот, а податоците се доставуваат до орга-
низациската единица за заеднички работи и управува-
ње со човечки ресурси во Бирото. 

 
Стручно оспособување на одделни категории  

работници во Министерството 
 

Член 52 
Стручно оспособување на резервниот состав на По-

лицијата со основна, продолжителна и дополнителна 
обука се врши од страна на Министерството врз основа 
на посебна програма донесена од страна на министе-
рот, по предлог на директорот на Бирото.  

 
Член 53 

(1) Стручното оспособување на работниците во Од-
делот за посебни единици се врши согласно посебни 
годишни програми донесени од страна на директорот 
на Бирото, на предлог на раководните работници во ор-
ганизациските единици во Одделот за посебни едини-
ци преку началникот на Централните полициски служ-
би во Министерството. 

(2) Стручното оспособување на работниците од ста-
вот (1) на овој член се врши од страна на ментор, во 
Центарот односно со ангажирање на други лица и суб-
јекти, во постапка утврдена со закон и на начин соглас-
но одредбите од овој правилник. 
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Член 54 
Работниците на Министерството кои имаат статус 

на административен службеник согласно Законот за ад-
министративните службеници се обучуваат согласно 
Законот за административните службеници и прописи-
те кои произлегуваат од истиот. 

 
Член 55 

Работниците на Министерството согласно Законот 
за работните односи се обучуваат согласно прописите 
од областа на работните односи. 

 
IV. НАЧИН НА ПЛАНИРАЊЕ, ПОДГОТВУВАЊЕ, 
СПРОВЕДУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, КООРДИНИРАЊЕ,  

СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ 
ВО ВРСКА СО ОБУКАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО 
 

1. Планирање на активностите за обука 
 

Член 56 
(1) Планирањето на активностите за обука подраз-

бира утврдување на потребите за обука и дефинирање 
приоритети во однос на потребите за обука на работни-
ците на Министерството. 

(2) Потребите за обука и дефинирањето на приори-
тетите од ставот (1) на овој член се врши од страна на 
сите организациски единици во Министерството. 

(3) Потребите за обука и дефинираните приоритети 
се доставуваат до соодветната организациска единица 
надлежна за управување со човечки ресурси за потре-
бите на Министерството, во Бирото и во Управата сог-
ласно организациската поставеност утврдена во актот 
за организација и работа на Министерството. 

 
1.1 Стратешки план на Министерството 

 
Член 57 

(1) Стратешкиот план на Министерството ги сод-
ржи приоритетите во однос на потребите на Министер-
ството за обука на среднорочен план. 

(2) Стратешкиот план се изготвува за период од три 
години од страна на организациската единица надлеж-
на за стратешко планирање и развој. 

 
1.2 Стратегија за обука 

 
Член 58 

(1) Врз основа на потребите и приоритетите од чле-
нот 56 од овој правилник, се изготвува Стратегија за 
обука на работниците во Министерството, согласно 
предлозите добиени од организациските единици над-
лежни за управување со човечки ресурси во Бирото и 
во Управата. 

(2) Во Стратегијата од ставот (1) на овој член, се де-
финираат целите и начелата за спроведување на обу-
ката, системот на обука и целните групи што се опфа-
тени со обуката, како и начинот на финансирање и ри-
зиците што произлегуваат со воспоставувањето на сис-
темот на обука во Министерството. 

 
1.3 Акционен план за имплементација  

на Стратегијата за обука 
 

Член 59 
(1) За имплементација на Стратегијата од член 58 

од овој правилник се изготвува Акционен план за им-
плементација на Стратегијата за обука на работниците 
во Министерството, согласно предлозите добиени од 
организациските единици надлежни за управување со 
човечки ресурси во Бирото и во Управата. 

(2) Акциониот план од ставот (1) на овој член ги 
содржи активностите што треба да се преземат за им-
плементирање на Стратегијата за обука на работниците 
во Министерството, носителите на тие активности и 
временска динамика за спроведување на активностите. 

 
2. Подготвување на активностите за обука 

2.1 Годишен план за обука 
 

Член 60 
(1) Врз основа на утврдените потреби и приоритети 

од членот 56 од овој правилник, а согласно Стратешки-
от план на Министерството, Стратегијата за обука на 
работниците во Министерството и Акциониот план за 
имплементација на Стратегијата за обука на работни-
ците во Министерството од членовите 57, 58 и 59 од 
овој правилник, од страна на организациската единица 
надлежна за управување со човечки ресурси за потре-
бите на Министерството се изготвува Годишен план за 
обука, согласно предлозите добиени од организациски-
те единици надлежни за управување со човечки ресур-
си за потребите во Бирото и во Управата.  

(2) Годишниот план за обука ги содржи општите и 
посебните цели во процесот на планирање, организира-
ње и спроведување на обуката, приоритетните области 
за обука на работниците во Министерството,  годишна-
та цел што е предвидено да се постигне со процесот на 
обука, показатели за оправданоста на предвидените 
обуки, начинот на нивно финансирање, изворите на ин-
формации во врска со процесот на спроведување на 
обуката, како и детален приказ на обуките за работни-
ците во Министерството. 

 
Член 61 

Изготвувањето на Годишниот план за обука од чле-
нот 60 од овој правилник, ги опфаќа следните фази: 

- анализа на потребите за обука на национално и ре-
гионално ниво; 

- дефинирање на листа на потреби за обуки во Ми-
нистерството кои треба да се спроведат; 

- изработка на Годишниот план за обука. 
 

2.1.1  Потреби за обука 
 

Член 62 
(1) Анализа на потребите за обука се врши од страна 

на секоја организациска единица во Министерството. 
(2) Во процесот на анализа на потребите од ставот 

(1) на овој член, активно учествуваат работниците за-
должени за обука (континуирано стручно оспсообу-
вање) и раководните работници. 

(3) Од страна на организациските единици надлеж-
ни за управување со човечки ресурси за потребите на 
Министерството, во Бирото и во Управата се обезбеду-
ва стручна помош, насоки и упатства во процесот на 
анализа на потребите за обука. 

 
Член 63 

Анализата на потребите за обука се  врши врз осно-
ва на: 

- потребите и приоритетите утврдени во Стратеш-
киот план на Министерството од членот 57 од овој пра-
вилник; 

- потребата за стручно усовршување на работникот 
заради ефикасно извршување на утврдените работни 
цели и задачи и потребата од развој на унапредување 
на работните компетенции утврдени во индивидуални-
от план за стручно усовршување;  

- опис на работите и задачите на конкретните ра-
ботни места во организациските единици на Министер-
ството; 
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- начин на изршување на работните задачи од стра-
на на работникот и  

- годишно оценување на ефектот на работникот. 
 

Член 64 
Анализата на потребите за обука од членот 62 од 

овој правилник завршува со утврдување на недостато-
ците кои се јавуваат во текот на извршувањето на ра-
ботните задачи преку утврдување на можностите и ка-
пацитетите на работниците за извршување на работни-
те задачи и идентификување на разликата меѓу постој-
ните и потребните можности и капацитети на работни-
ците за извршување на работните задачи на конкретни-
те работни места во организациските единици на Ми-
нистерството. 

 
2.1.2 Дефинирање Листа на потреби за обуки 

 
Член 65 

(1) По извршената анализа на потребите за обука од 
членовите 62 и 63 од овој правилник, како и утврдени-
те недостатоци во однос на степенот на обученост на 
работниците во организациските единици на Минис-
терството, организациските единици надлежни за упра-
вување со човечки ресурси за потребите на Министер-
ството, во Бирото и во Управата се изработуваат пред-
лог-листи на потреби за обуки кои треба да се спрове-
дат. 

(2) Врз основа на предложените листи од ставот (1) 
на овој член, се утврдува Листата на потреби за обуки 
на работниците во Министерството. 

(3) Во Листата од ставот (2) на овој член се предви-
дуваат потребните мерки и активности кои треба да се 
преземат за стекнување на знаења и вештини на работ-
ниците заради поефикасно извршување на работата на 
работните места на кои се распоредени. 

 
2.1.3 Изработка на Годишен план за обука 

 
Член 66 

(1) Врз основа на извршената анализа на потребата 
за обука од членовите 62, 63 и 64 од овој правилник, а 
согласно Листата на потреби за обуки од член 65 став 
(2) од овој правилник се изготвува Годишен план за 
обука. 

(2) Годишниот план од ставот (1) на овој член се из-
готвува од страна на организациската единица надлеж-
на за управување со човечки ресурси за потребите на 
Министерството врз основа на материјалите и предло-
зите доставени од организациските единици надлежни 
за управување со човечки ресурси во Бирото и во 
Управата. Во изработката на Годишниот план за обука 
учествува и Центарот. 

(3) Во годишниот план од ставот (1) на овој член се 
дефинира видот на обука која треба да се спроведе за 
одредена категорија работници, бројот на работниците 
за кои треба да се спроведе обука со временска дина-
мика и начин на реализирање на обуката. 

 
2.2 Наставни програми за обука 

 
Член 67 

(1) Врз основа на податоците содржани во Годиш-
ниот план за обука од член 66 од овој правилник се из-
работуваат наставните програми за обука. 

(2) Наставните програми од ставот (1) на овој член 
се изработуваат во Центарот, во координација со орга-
низациските единици за чии работници се спроведува 
обуката, како и со организациските единици надлежни 
за управување со човечки ресурси согласно организа-
циската поставеност утврдена во актот за организација 
и работа на Министерството. 

(3) Наставните програми за Одделот за посебни 
единици се изработуваат од страна на организациските 
единици за чии работници се спроведува обуката, во 
соработка со организациската единица надлежна за уп-
равување со човечки ресурси во Бирото. 

(4) Наставните програми изработени за обука на ра-
ботниците во Бирото односно Управата во Министер-
ството се доставуваат до организациските единици над-
лежни за управување со човечки ресурси во Бирото и во 
Управата, заради обезбедување согласност и верифика-
ција од директорите на Бирото односно на Управата. 

(5) Наставните програми изработени за обука на ра-
ботниците во организациските единици за потребите 
на Министерството се доставуваат до организациската 
единица надлежна за управување со човечки ресурси за 
потребите на Министерството заради нивно проследу-
вање и донесување од страна на министерот, односно 
од него овластен работник. 

(6) Наставните програми за обука за криптозаштита 
се изработуваат и предлагаат од страна на Одделението 
за криптозаштита во соработка со Центарот и надлежни-
те организациски единици за управување со човечки ре-
сурси за потребите на Министерството односно Бирото. 

 
Член 68 

(1) Во наставните програми за обука од член 67 од 
овој правилник, се разработуваат наставните единици 
за обука на работниците согласно предлозите доставе-
ни од организациските единици во Министерството. 

(2) Во изработувањето на наставните програми за 
обука непосредно учествуваат експерти и педагози од 
релевантната област.  

(3) Покрај предлозите на организациските единици, 
во изработката на наставните програми за обука од 
членот 67 од овој правилник, учествуваат и организа-
циските единици надлежни за управување со човечки 
ресурси за потребите на Министерството, во Бирото и 
во Управата со конкретни насоки и предлози согласно 
дефинираната листа на потреби од членот 65 од овој 
правилник.  

 
3. Спроведување на активностите за обука 

3.1 Спроведување на основна обука за полицаец 
      

Член 69 
Основната обука за полицаец се спроведува соглас-

но Програмата за основна обука за полицаец. 
 

3.2 Спроведување на континуирана обука 
 

Член 70 
Континуираната обука од член 42 од овој правил-

ник се спроведува во процес што е составен од следни-
те компоненти: 

- вид односно тип на обука; 
- место на одржување на обуката; 
- предмет на обука; 
- временска рамка за спроведување на обуката; 
- средства и опрема за реализација на обуката; 
- список на учесници на обуката; 
- дефинирани фази за реализација на обуката – ме-

тодика и 
- обучувачи задолжени за реализација на обуката. 
 

3.3 Потврди за спроведена обука 
 

Член 71 
(1) Потврда за завршена обука – за обуките кои се 

спроведуваат во Центарот, како и за обуките кои се 
спроведуваат надвор од Центарот од страна на обучу-
вачи согласно член 23 од овој правилник се издава од 
страна на Центарот. 
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(2) За обуките спроведени со ангажирање на други 
лица и субјекти согласно член 25 од овој правилник, 
потврда за завршена обука односно сертификат се из-
дава од страна на субјектот што ја спроведува.  

(3) Примерок од издадените потврди се доставува 
до организациските единици надлежни за управување 
со човечки ресурси за потребите на Министерството, 
во Бирото и во Управата. 

(4) За спроведените обуки во Центарот, како и за 
обуките кои се спроведуваат надвор од Центарот, од 
страна на организациските единици од ставот (3) на 
овој член се води евиденција на издадени потврди од-
носно сертификати.  

 
4.  Управување со процесот на обука 

 
Член 72 

(1) Организациските единици надлежни за управу-
вање со човечки ресурси за потребите на Министер-
ството, Бирото, во Управата и Центарот ги преземаат 
активностите во врска со организирање, подготвување, 
спроведување и управување со обуките на работниците 
во Министерството.  

(2) Евиденција за остварената соработка во проце-
сот на организирање, подготвување, спроведување и 
управување со обуката на работниците со ангажирање 
на други лица и субјекти (министерства, домашни и 
странски институции и организации, правни лица од 
приватниот сектор, здруженија и слично) се води од 
страна на организациските единици од ставот (1) на 
овој член . 

(3) Резултатите од реализираната соработка соглас-
но ставот (2) на овој член, од страна на организациски-
те единици надлежни за управување со човечки ресур-
си за потребите на Министерството, Бирото,  Управата 
и Центарот се прикажуваат во Годишниот извештај за 
работа на овие организациски единици. 

 
5. Координација на активностите во врска  

со обуката 
 

Член 73 
Надлежните организациски единици во областа на 

обуката и управувањето со човечки ресурси и Цента-
рот заемно ги координираат активностите во врска со 
планирањето, подготвувањето, спроведувањето, упра-
вувањето, следењето и евалуацијата на процесот на 
обука во Министерството. 

 
Член 74 

(1) Подготвителните активности за спроведување 
на основната обука за полицаец се вршат од страна на 
организациската единица надлежна за управување со 
човечки ресурси во Бирото, во соработка со Центарот. 

(2) Подготвителните активности од ставот (1) на 
овој член, во однос на наставните програми и планови, 
обучувачите и нивната подготовка се преземаат од 
страна на Центарот.  

(3) Процесот на изготвување на наставните програ-
ми се врши од страна на Центарот, во согласност со 
предлозите доставени од организациските единици во 
Министерството и насоките на организациските едини-
ци надлежни за управување со човечки ресурси за пот-
ребите на Министерството, во Бирото и во Управата. 

(4) Спроведувањето на обуките во Центарот се 
врши во соработка со организациските единици на Ми-
нистерството чии работници се обучуваат и со органи-
зациските единици надлежни за управување со човечки 
ресурси за потребите на Министерството, во Бирото и 
во Управата. 

(5) Во процесот на управување со процесот на обу-
ките за чие спроведување се ангажирани други лица и 
субјекти, организациските единици надлежни за упра-
вување со човечки ресурси за потребите на Министер-
ството, во Бирото и во Управата ги преземаат актив-
ностите во соработка со организациската единица над-
лежна за меѓународна соработка во Министерството. 

 
Член 75 

Организациските единици надлежни за управување 
со човечки ресурси за потребите на Министерството, 
во Бирото и во Управата и Центарот заемно соработу-
ваат во однос на прашањата за утврдување на листата 
на континуирани обуки кои треба да се спроведат во 
Центарот, определување на временска рамка за спрове-
дување на Годишниот план за обука од членот 66 од 
овој правилник, обезбедување логистичка поддршка и 
резлизирање на наставата од страна на Центарот во 
процесот на спроведување континуирани обуки за ра-
ботниците, како и заедничко определување и воспоста-
вување на стандардите во врска со методите за работа 
и наставно-техничките средства неопходни за спрове-
дување на обуките на работниците во Министерството.  

 
Член 76 

На барање на организациската единица надлежна за 
управување со човечки ресурси за потребите на Ми-
нистерството, од страна на организациските единици 
надлежни за управување со човечки ресурси во Бирото 
и во Управата се доставуваат податоци во врска со пра-
шањата поврзани со обуката на работниците во Минис-
терството.  

 
6. Следење и евалуација на обуката 

 
Член 77 

(1) Следењето на процесот на спроведување на обу-
ката се реализира преку евалуација на обуката. 

(2) Евалуацијата на обуката согласно ставот (1) на 
овој член се врши врз основа на: 

- добиена информација од учесниците на обуката во 
однос на содржината и методите на обука; 

- проценка за степенот на исполнување на зададе-
ните цели на обуката; 

- проценка на резултатите и придобивките од спро-
ведената обука во однос на исполнувањето на работни-
те задачи на учесниците на обуката; 

- проценка на резултатите и придобивките од спро-
ведената обука во однос на исполнување на утврдените 
цели за нејзино спроведување. 

 
Член 78 

Следењето на процесот на спроведување на обуката 
се врши од страна на организациските единици над-
лежни за управување со човечки ресурси за потребите 
на Министерството, во Бирото и во Управата и Цента-
рот. 

 
Член 79 

(1) Податоците за активностите во врска со обуката, 
како и извршената евалуација на спроведените обуки 
на работниците во Министерството се презентираат во 
годишните извештаи за работа на организациските еди-
ници надлежни за управување со човечки ресурси за 
потребите на Министерството, во Бирото и во Упра-
вата. 

(2) При изготвување на годишните извештаи за ра-
бота, од страна на организациските единици од ставот 
(1) на овој член се користат заклучоците за спроведе-
ните обуки во Центарот, како и други информации, ма-
теријали и показатели кои се однесуваат на спроведе-
ните обуки на работниците во Министерството. 
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(3) Годишните извештаи од ставот (1) на овој член, 
претставуваат показател за степенот на квалитет на 
спроведените обуки од аспект на подобрување на ква-
литетот на обуките за работниците во Министерството 
и се дел од единствениот Годишен извештај за работа-
та на Министерството. 

 
V.  ФИНАНСИРАЊЕ НА ОБУКАТА 

 
Член 80 

Обуките се спроведуваат со средствата обезбедени 
со Буџетот на Република Македонија, буџетот на Ми-
нистерството и од други извори согласно Методологи-
јата за пресметување на потребните средства за спрове-
дување на обука за работниците во Министерството, на 
годишно ниво.  

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 81 

Со денот на отпочнувањето на примената овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за обука во 
Министерството за внатрешни работи (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.120/09). 

  
Член 82 

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

 
Бр.13.1-16736/1 Министер 

9 март 2015 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
        

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1562. 
Врз основа на член 7 став 6 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 
99/13, 164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНТНИОТ ЛИСТ 
ЗА ПРИЈАВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН, 
НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО, ПОТРЕБНА-
ТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА,  КАКО  И  НАЧИНОТ НА 

ИЗДАВАЊЕ НА ЕВИДЕНТНИОТ ЛИСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на еви-

дентниот лист за пријавено производство на тутун, на-
чинот на пријавувањето, потребната документација, ка-
ко и начинот на издавање на евидентниот лист („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.15/15) во чле-
нот 5 во ставот 2 алинејата 3 се менува и гласи: 

„- доказ за поседување или располагање со земјо-
делско земјиште: имотен лист, договор за закуп на зем-
јоделско земјиште во државна сопственост, договор за 
закуп на земјоделско земјиште во приватна сопстве-
ност, договор за плодоуживање на земјоделско земјиш-
те во државна сопственост или договор за плодоужива-
ње на земјоделско земјиште во приватна сопственост 
или имотен лист/договор за закуп на земјоделско зем-
јиште на родителот на производителот на тутун.“ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.02-3568/3                 Министер за земјоделство,  

12 март 2015 година         шумарство и водостопанство, 
    Скопје                       м-р Михаил Цветков, с.р. 

__________ 
 

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

1563. 
Врз основа на член 9 точка 6  и член 17 од Законот 

за државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр. 
66/10, 145/10, 12/14 и 43/14), главниот државен ревизор 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕ ОВЛАСТЕН 
ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
1. Во Програмата за полагање на стручен испит за 

стекнување на звање овластен државен ревизор 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/14) во дел V, точка 2, потточка 2.3 и 2.4 се менува-
ат и гласат: 

2.3 Закон за административни службеници 
2.4  Закон за вработени во јавен сектор 
2. Во точка 3 се врши замена на Литературата за 

подготовка за полагање на стручен испит за стекнува-
ње на звање овластен државен ревизор која е дадена во 
Прилог, што е составен дел на оваа програма. 

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

 
Бр.01-344/1  

11 март 2015 година Главен државен ревизор, 
Скопје м-р Тања Таневска, с.р. 

 
         ПРИЛОГ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
I. ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Меѓународни стандарди за ревизија (IFAK)  

(„Службен весник на РМ“ бр.79/10); 
2. Правилник за ревизорски стандарди за државната 

ревизија („Службен весник на РМ“ бр.56/98); 
3. Прирачник за ревизија на регуларност; 
4. Прирачник за ревизија на успешност; 
5. Правилник за водење сметководство („Службен 

весник на РМ“ бр.159/09, 164/10, 107/11); 
6. Правилник за примена на меѓународните сметко-

водствени стандарди за јавниот сектор на готовинска 
основа („Службен весник на РМ“ бр.116/05); 

7. Европски упатства за примена на ревизорските 
стандарди на ИНТОСАИ; 

8. Кодекс на етика на ИНТОСАИ; 
9. Ревизија, 2011 година, д-р. Зорица Божиновска 

Лазаревска, издание на УКИМ – Економски факултет; 
10. Стандарди за внатрешна контрола во јавниот 

сектор („Службен весник на РМ“ бр.147/10). 
 
II. РЕГУЛАТИВА 
1. Устав на Република Македонија; 
2. Закон за организација и работа на органите на 

државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 
58/00..........51/11); 
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3. Закон за  користење и располагање со стварите 
на државните органи („Службен весник на РМ“ бр. 
8/05.......... 180/14); 

4. Закон за административни  службеници („Служ-
бен весник на РМ“ бр.27/14 и 199/14); 

5. Закон за вработени во јавниот сектор („Службен 
весник на РМ“ бр.27/14) 

6. Закон за работни односи („Службен весник на 
РМ“ бр.62/05......33/15); 

7. Закон за исплата на плати во РМ („Службен вес-
ник на РМ“ бр.70/94...........139/14); 

8. Закон за персоналниот данок на доход („Службен 
весник на РМ“ бр.80/93.....13/14); 

9. Закон за данок на добивка („Службен весник на 
РМ“ бр.112/14); 

10. Закон за данок на додадена вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.44/99......15/15); 

11. Закон за даноците на имот („Службен весник на 
РМ“ бр.61/04...........188/13); 

12. Закон за сметководството на буџетите и буџет-
ските корисници („Службен весник на РМ“ бр. 
61/02...........24/11); 

13. Правилник за сметководство на буџети и буџет-
ски корисници („Службен весник на РМ“ бр. 
28/03...........101/13); 

14. Упатство за начинот на трезорско работење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 183/13); 

15. Закон за сметководство на непрофитни органи-
зации („Службен весник на РМ“ бр.24/03 и 17/11); 

16. Закон за буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 
64/05...........171/12); 

17. Закон за финансирање на единиците на локална-
та самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
61/04...........47/11); 

18. Закон за трговските друштва („Службен весник 
на РМ“ бр.28/04...........138/14); 

19. Закон за облигационите односи („Службен вес-
ник на РМ“ бр.18/01......123/13); 

20. Закон за државната ревизија („Службен весник 
на РМ“ бр.66/10 ....... 43/14) ; 

21. Закон за јавни набавки („Службен весник на 
РМ“ бр.136/07...........180/14); 

22. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола 
(„Службен весник на РМ“ бр.90/09 и бр.188/13). 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

1564. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кавадарци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кавадарци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Кавадарци. 

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

 
Бр. 09-3523/1  

5 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

1565. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мездра, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мездра, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Мездра. 

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

 
Бр. 09-3524/1  

5 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

1566. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Орел, која е во надлежност на од-
ржување на Одделението за катастар на недвижности  
Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Орел, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина  Орел. 

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

 
Бр. 09-3525/1  

5 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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1567. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ногаевци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ногаевци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ногаевци. 

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

 
Бр. 09-3526/1  

5 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1568. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Руѓинце, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Руѓинце, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Руѓинце. 

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

 
Бр. 09-3527/1  

5 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1569. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Стрезовце, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Стрезовце, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Стрезовце. 

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

 
Бр. 09-3528/1  

5 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

1570. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Подмол, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Подмол, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Подмол. 

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

 
Бр. 09-3529/1  

5 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

1571. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Лопатица, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лопатица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Лопатица. 

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

 
Бр. 09-3530/1  

5 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 

1572. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 5 и член 75-a 

од Законот за електронските комуникации („Службен 
весник на Република Македонија“ број 39/14 и 
188/2014), а во согласност со Спогодбата за намалува-
ње на цените на услугите во роаминг во јавни мобилни 
комуникациски мрежи склучена на ден 29.9.2014 годи-
на помеѓу министерствата надлежни за работите од об-
ласта на електронските комуникации на Босна и Хер-
цеговина, Црна Гора, Република Македонија и Репуб-
лика Србија, а имајќи ја предвид Уредбата за роаминг 
во јавните мобилни комуникациски мрежи внатре во 
Европската Унија (REGULATION (EU) No 531/2012 
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of June 2012 on roaming on public mobile 
communications networks within the Union), директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
10.3.2015 година донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
НА УСЛУГИТЕ ВО РОАМИНГ ВО ЈАВНИ МО-

БИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 
 

I 
На операторите  кои поседуваат јавни мобилни ко-

муникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни ко-
муникациски услуги во Република Македонија им се 
утврдуваат следните максимални цени на услугите кои 
ги нудат во роаминг на корисниците од земјите со кои 
Република Македонија има склучено спогодба за нама-
лување на цените на услугите во роаминг во јавни мо-
билни комуникациски мрежи, на реципрочна основа и 
тоа: 

а) Максимална просечна големопродажна цена 
за повици во роаминг (без ДДВ) за минута разговор 
со примена од 1.7.2017 година изнесува 0,05 евра. 

Утврдената максимална просечна големопродажна 
цена операторот ја наплаќа за  повиците во роаминг 
кои се започнати во неговата мрежа и ги вклучува сите 
трошоци на операторот, помеѓу останатото, трошоците 
за оригинација, транзит и терминација на повик. 

Просечната големопродажна цена за повиците во 
роаминг се пресметува за период од 12 месеци на на-
чин што вкупниот остварен приход од роаминг на голе-
мопродажно ниво се дели со вкупниот број на минути 
во роаминг на големопродажно ниво кои релевантниот 
оператор навистина ги искористил за обезбедување на 
повиците во роаминг на големопродажно ниво со 
државите потписнички на Спогодбата за намалување 
на цените на услугите во роаминг во јавни мобилни ко-
муникациски мрежи, во соодветниот период, кои се аг-
регираат по секунди и се прилагодени да ја земат во 
предвид можноста операторот да го примени иницијал-
ниот минимален пресметковен период, кој не може да 
биде подолг од 30 секунди. 

б) Максималната малопродажна цена  за повици 
во роаминг (без ДДВ) за минута разговор со приме-
на од 1.7.2017 година за појдовни повици изнесува 
0,19 евра, а за дојдовни повици изнесува 0,05 евра. 

Утврдената максимална малопродажна цена за по-
вици во роаминг не вклучува никакви поврзани прет-
плати или други фиксни надоместоци и може да се 
комбинира со било која малопродажна тарифа. На ко-
рисниците во роаминг не смее да им се наплаќа било 
каков надоместок за примање на порака на говорна 

пошта во роаминг. Ова не се однесува на други надо-
местоци, како што се надоместоците во врска со прес-
лушување на говорната пошта. 

Операторот на своите корисници во роаминг им го 
наплатува обезбедувањето на секој повик во роаминг 
на кој се применува наведената максимална малопро-
дажна цена, без разлика дали станува збор за појдовни 
или дојдовни повици, по секунди. 

Операторот може да применува иницијален мини-
мален пресметковен период кој не може да биде подолг 
од 30 секунди за појдовни повици на кои се применува 
наведената максимална малопродажна цена. 

в) Максималната просечна големопродажна це-
на за СМС пораки во роаминг (без ДДВ) со примена 
од 1.7.2017 година изнесува 0,02 евра. 

Утврдената максимална просечна големопродажна 
цена за СМС пораки, операторот ја наплаќа за СМС по-
раките што се започнати во неговата мрежа. Операто-
рот не треба да наплаќа било каков надоместок за зав-
ршување на СМС пораки во роаминг. 

Просечната големопродажна цена за СМС пораки во 
роаминг се пресметува за период од 12 месеци на начин 
што вкупниот приход на големопродажно ниво кој го 
остварува операторот за започнување и пренос на СМС 
пораки во роаминг во рамките на државите потписнички 
на Спогодбата за намалување на цените на услугите во 
роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи, во со-
одветниот период, се дели со вкупниот број на СМС по-
раки  кои се започнати и се пренесени во име на соод-
ветниот оператор на услугата во роаминг или операто-
рот на домашната мрежа во тој период. 

г) Максималната малопродажна цена за СМС 
пораки во роаминг (без ДДВ) со примена од 1.7.2017 
година изнесува 0,06 евра. 

Утврдената максимална малопродажна цена за 
СМС пораки во роаминг операторот ја наплаќа за за-
почнати СМС пораки во роаминг и истата не вклучува 
никакви поврзани претплати или други фиксни надо-
местоци и може да се комбинира со било која малопро-
дажна тарифа. На корисниците во роаминг не смее да 
им се наплаќа било каков надоместок за примање на 
порака на говорна пошта во роаминг. 

Операторот на своите корисници не смее да им нап-
лаќа било каков надоместок за прием на СМС порака 
во роаминг. 

д) Максималната просечна големопродажна цена 
за пренос на податоци во роаминг (без ДДВ) по MB, 
со примена од 1.7.2017 година изнесува 0,05 евра. 

Просечната големопродажна цена за пренос на по-
датоци во роаминг се пресметува за период од 12 месе-
ци на начин што вкупниот приход на големопродажно 
ниво кој го остварува операторот за пренос на подато-
ци во роаминг, во соодветниот период, се дели со вкуп-
ниот број на мегабајти што навистина се потрошени 
при обезбедување на услугата на пренос на податоци 
во роаминг, во тој период, агрегиран по килобајти.  

ѓ) Максималната малопродажна цена за пренос 
на податоци и ММС пораки, во роаминг (без ДДВ) по 
MB, со примена од 1.7.2017 година изнесува 0,20 евра. 

Максималната малопродажна цена за пренос на по-
датоци во роаминг не вклучува никакви поврзани прет-
плати или други фиксни надоместоци и може да се 
комбинира со било која малопродажна тарифа. 

Операторот на своите корисници им го наплаќа 
обезбедувањето на  услугата пренос на податоци во ро-
аминг, по килобајт, со исклучок на услугата пренос на 
ММС пораки во роаминг која може да им ја  наплаќа 
по единици. Во тој случај малопродажната цена која 
операторот може да им ја наплаѓа на своите корисници 
за пренос или за прием на ММС пораки, во роаминг, не 
смее да биде поголема од утврдената максимална ма-
лопродажна цена за оваа услуга. 
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II 
На операторите  кои поседуваат јавни мобилни ко-

муникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни ко-
муникациски услуги во Република Македонија им се 
утврдува  намалување на постоечките цени на услугите 
во роаминг до утврдените максимални цени од точка I 
на оваа одлука, со следната динамика: 

 
а) Максимална просечна големопродажна цена 

за повици во роаминг (без ДДВ) 

Период на примена 
Цена по минута 

во евра 
од 30.6.2015 до 30.6.2016 година 0,14 
од 1.7.2016 до 30.6.2017 година 0,10 

 
б) Максималната малопродажна цена  за повици 

во роаминг (без ДДВ) 

Период на примена Вид на повик 
Цена по минута 

во евра 
од 30.6.2015 до 
30.6.2016 година 

појдовни 
дојдовни 

0,29 
0,08 

од 1.7.2016 до 
30.6.2017 година 

појдовни 
дојдовни 

0,24 
0,07 

 
в) Максималната просечна големопродажна це-

на за СМС пораки во роаминг (без ДДВ) 
Период на примена Цена во евра 

од 30.6.2015 до 30.6.2016 година 0,03 
од 1.7.2016 до 30.6.2017 година 0,02 

 
г) Максималната малопродажна цена за СМС 

пораки во роаминг (без ДДВ) 
Период на примена Цена во евра 

од 30.6.2015 до 30.6.2016 година 0,09 
од 1.7.2016 до 30.6.2017 година 0,08 

 
д) Максималната просечна големопродажна це-

на за пренос на податоци во роаминг (без ДДВ) 
Период на примена Цена по МВ 

во евра 
од 30.6.2015 до 30.6.2016 година 0,25 
од 1.7.2016 до 30.6.2017 година 0,15 

 
ѓ) Максималната малопродажна цена за пренос 

на податоци  и ММС пораки, во роаминг (без ДДВ) 

Период на примена 
Цена по МВ 

во евра 
од 30.6.2015 до 30.6.2016 година 0,70 
од 1.7.2016 до 30.6.2017 година 0,45 

 
III 

Цените за малопродажните услуги во роаминг ут-
врдени со оваа одлука изразени во денари без ДДВ ќе 
се пресметуваат по среден курс на Народна Банка на 
Република Македонија објавен на 30-ти јуни во теков-
ната година. 

 
IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб страната на Агенцијата 
за електронски комуникации. 

  
Бр. 0201-855/2  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

1573. 
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 

и член 30 став 5 од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија” број 
39/2014), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за ут-
врдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации на ден 10.12.2014 година ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

Се утврдува вредноста на коефициентот  “K”  која е 
еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуал-
ниот износ од вкупниот приход на операторите на јав-
ни комуникациски мрежи и давателите на јавни кому-
никациски услуги заради  определување на годишниот  
надоместок за надзор на пазарот за 2015 година. 

 
II 

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното до-
несување, а ќе се применува сметано од 1.1.2015 година. 

 
III 

Оваа одлука е конечна. 
 

Образло жение  
 
Согласно член 29 став 3 и член 31 став 5 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на 
Република Македонија” број 39/2014), а во врска со 
член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годишни-
от надоместок за надзор на пазарот („Службен весник 
на Република Македонија” број 161/2014), вредноста 
на коефициентот „K” за пресметка на висината на  про-
центуалниот износ од вкупниот приход на операторите 
на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни 
комуникациски услуги заради определување на годиш-
ниот  надоместок за надзор на пазарот за 2015 година,  
се утврдува со одлука донесена од директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации врз основа на 
годишната програма за работа на Агенцијата за елек-
тронски комуникации за 2015 година во чиј состав е 
финансискиот план на Агенцијата за 2015 година, во 
рок од десет дена од денот на усвојување на годишната 
програма за работа. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 
електронски комуникации за 2015 година во чиј состав 
е и финансискиот план на Агенцијата за 2015 година е 
усвоена од страна на Комисијата  на Агенцијата по 
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден 1.12.2014 година, како што е пред-
видено во член 11 од Закоот за електронските комуни-
кации („Службен весник на РМ“ број 39/2014). 

Финансискиот план за 2015 година содржи подато-
ци за реализација на планираните активности, планира-
ните приходи  и расходи на Агенцијата за електронски 
комуникации за 2015 година групирани по структура и 
по организациона структура на Агенцијата, како и 
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 
2015 година. 

Според усвоената годишната програма односно фи-
нансискиот план за 2015 година вкупните планирани 
приходи по основ надоместок за надзор на пазарот из-
несува 62.494.052 денари. 

Вредноста на коефициентот е утврдена врз основа 
на планираниот приход за 2015 година по основ надо-
месток за надзор на пазарот и податоците со кои распо-
лага Агенцијата за електронски комуникации за вкуп-
ниот  годишен приход на  операторите на јавни кому-
никациски мрежи и давателите на јавни комуникацис-
ки услуги. 
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Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 5 од За-
конот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 39/2014), а во 
врска со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на 
годишниот надоместок за користење на радиофрек-
венциите („Службен весник на Република Македонија” 
број 161/2014), Директорот на Агенцијата за електрон-
ски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспо-
зитивот. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се 

поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на истото. 

 
Бр. 0307-2694/1  

10 декември 2014 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 

1574. 
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 

3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуни-
кации („Службен весник на Република Македонија” 
број 39/2014), а во врска со член 2 од Правилникот за 
утврдување на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенциите („Службен весник на Република 
Македонија” број 161/2014), Директорот на Агенцијата 
за електронски комуникации на ден 10.12.2014 година 
ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на го-
дишниот надоместок за користење на радиофреквенци-
ите за 2015 година, во износ од 0,8 евра во денарска 
противредност пресметана по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија  на денот на фактури-
рањето. 

 
II 

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2015 го-
дина. 

 
III 

Оваа одлука е конечна. 
 

Образло жение  
 
Согласно член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на 
Република Македонија” број 39/2014), а во врска со 
член 2 од Правилникот за утврдување на годишниот 
надоместок за користење на радиофреквенциите 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
161/2014), вредноста на бодот за пресметка на надомес-
токот за користење на радиофреквенции се утврдува со 
одлука донесена од директорот на Агенцијата за елек-
тронски комуникации врз основа на годишната програ-
ма за работа на Агенцијата за електронски комуника-
ции за 2015 година во чиј состав е финансискиот план 
на Агенцијата за 2015 година, во рок од десет дена од 
денот на усвојување на годишната програма за работа 
и е изразена во евра во денарска противредност 
пресметана по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија  на денот на фактурирањето. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 
електронски комуникации за 2015 година во чиј состав 
е и финансискиот план на Агенцијата за 2015 година е 

усвоена од страна на Комисијата  на Агенцијата по 
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден 1.12.2014 година, како што е пред-
видено во член 11 од Закоот за електронските комуни-
кации („Службен весник на РМ“ број 39/2014). 

Финансискиот план за 2015 година содржи подато-
ци за реализација на планираните активности, планира-
ните приходи  и расходи на Агенцијата за електронски 
комуникации за 2015 година групирани по структура и 
по организациона структура на Агенцијата, како и 
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 
2015 година. 

Според усвоената годишната програма односно фи-
нансискиот план за 2015 година вкупните планирани 
приходи по основ користење на радиофреквенции из-
несува 444.548.098 денари. 

Вредноста на бодот е формиран врз основа на ак-
тивните одобренија за користење на радиофреквенции 
кои се планирани да се фактурираат во 2015 година, со 
што се планира да се реализираат планираните прихо-
ди по основ годишен надоместок за користење на ради-
офреквенции.  

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник на 
Република Македонија” број 39/2014), а во врска со член 
2 од Правилникот за утврдување на годишниот надомес-
ток за користење на радиофреквенциите („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 161/2014), Директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе 
оваа одлука како во диспозитивот. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се 

поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на истото. 

 
Бр. 0307-2694/2  

10 декември 2014 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 

1575. 
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 

3 и член 32 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
39/2014), а во врска со член 2 од Правилникот за начи-
нот на пресметка на годишниот надоместок за користе-
ње на броеви и/или серии на броеви (“Службен весник 
на Република Македонија” број 161/2014), Директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
10.12.2014 година ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на го-
дишниот надоместок за користење на броеви и/или се-
рии на броеви за 2015 година, во износ од 1 евро во де-
нарска противредност пресметано по среден курс на 
Народна банка на Република Македонија на денот на 
фактурирањето. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2015 го-
дина. 

 
III 

Оваа одлука е конечна. 
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Образло жение  
 
Согласно член 29 став 3 и член 32 од Законот за 

електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 39/2014), а во врска со член 
2 од Правилникот за начинот на пресметка на годиш-
ниот надоместок за користење на броеви и/или серии 
на броеви („Службен весник на Република Македо-
нија” број 161/2014), вредноста на бодот за пресметка 
на надоместокот за користење на броеви и/или серии 
на броеви се утврдува со одлука донесена од директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации врз ос-
нова на годишната програма за работа на Агенцијата за 
електронски комуникации за 2015 година во чиј состав 
е финансискиот план на Агенцијата за 2015 година, во 
рок од десет дена од денот на усвојување на годишната 
програма за работа и е изразена во евра во денарска 
противредност пресметана по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија  на денот на фактури-
рањето. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 
електронски комуникации за 2015 година во чиј состав 
е и финансискиот план на Агенцијата за 2015 година е 
усвоена од страна на Комисијата  на Агенцијата по 
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден 1.12.2014 година, како што е пред-
видено во член 11 од Закоот за електронските комуни-
кации („Службен весник на РМ“ број 39/2014). 

Финансискиот план за 2015 година содржи подато-
ци за реализација на планираните активности, планира-
ните приходи  и расходи на Агенцијата за електронски 
комуникации за 2015 година групирани по структура и 
по организациона структура на Агенцијата, како и 
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 
2015 година. 

Според усвоената годишната програма односно фи-
нансискиот план за 2015 година вкупните планирани 
приходи по основ користење на броеви и/или серии на 
броеви изнесува 53.531.472 денари. 

Вредноста на бодот е формирана врз основа на ак-
тивните одобренија за користење на броеви и/или се-
рии на броеви кои се планирани да се фактурираат во 
2015 година, со што се планира да се реализираат пла-
нираните приходи по основ годишен надоместок за ко-
ристење на броеви и/или серии на броеви.  

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 од Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 39/2014), а во врска со член 
2 од Правилникот за начинот на пресметка на годиш-
ниот надоместок за користење на броеви и/или серии 
на броеви („Службен весник на Република Македо-
нија” број 161/2014), Директорот на Агенцијата за 
електронски комуникации ја донесе оваа одлука како 
во диспозитивот. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваa одлука  може да се 

поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на истото. 

 
Бр. 0307-2694/3  

10 декември 2014 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

1576. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска 

со член 87 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2014 и 188/2014), директорот на Агенцијата за елек-
тронски комуникации на ден 10.3.2015 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ 
МРЕЖНИ СРЕДСТВА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за 
обезбедување на физички пристап и користење на 
електронска комуникациска инфраструктура и прид-
ружни инфраструктурни капацитети и средства, од 
страна на оператор со значителна пазарна моќ на реле-
вантиот пазар (во понатамошниот текст: Оператор)  за 
продажба на производи и услуги на големо со цел да се 
овозможи достапност на операторот кој бара пристап 
(во понатамошниот текст: Оператор-корисник) до фи-
зичката инфраструктура на Операторот а особено до 
објекти, кабелски инсталации и антенски столбови ка-
ко и користење на  неискористените оптички влакна 
(dark fibre) од страна на операторот-корисник.  

 
Член 2 

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за 
електронските комуникации, се употребуваат и дефини-
циии и појаснувања кои го имаат следното значење: 

а) кабелска инсталација е дел на електронската ко-
муникациска инфрaструктура која се состои од мрежа 
на подземни канали (цефки) и кабелски отвори (окна) 
која служи за поставување и заштита на електронски 
комуникациски кабли и која може да се подели по хо-
ризонтална и по вертикална инфраструктура; 

б) кабелска инсталација по хоризонтална инфрас-
труктура е инсталација која ги вклучува оние кабелски 
канали и/или кабелски отвори(окна) кои што постојат 
во централната мрежа (core network) и во пристапниот 
дел до крајните корисници (access network); 

б1) Кабелски канали се мрежа од подземни канали 
или цевки од соодветен материјал кои служат за поста-
вување и заштита на електронски комуникациски 
кабли; 

в) кабелска инсталација по вертикална инфраструк-
тура е инсталација која ги вклучува кабелските канали 
инсталирани по зградите; 

г) кабелски отвори (окна) е подземна просторија со 
повеќенаменска улога, која се поставува на местата ка-
де што има наставка на каблите или промена на насо-
ката на кабелската инсталација; 

д) терминирани сегменти се сегменти кои се наоѓа-
ат помеѓу дистрибуциската точка и краен корисник 
(или спојна кутија) во случај на точка-до-точка оптич-
ки мрежи или оптички сплитер и краен корисник (или 
спојна кутија) во случај на точка-повеќе-точки пасивни 
оптички мрежи; 

ѓ) влезен сегмент (eng. feeder) е сегмент кој се наоѓа 
помеѓу оптичкиот разделник (Optical Distribution Frame) 
или главниот разделник (Main Distribution Frame) и дис-
трибуциската точка (или оптичкиот сплитер); 

е) агрегациски сегмент (eng. backhaul) е сегмент кој 
се наоѓа помеѓу оптичкиот разделник (Optical 
Distribution Frame) или главниот разделник (Main 
Distribution Frame) и IP управуваната мрежа (backbone); 

ж) неискористени кабли се кабли кои што не се ко-
ристени во претходната година и кои што нема да се 
користат согласно моменталните или идните предвид-
ливи потреби за период од пет години. 
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II. УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА  
КАБЕЛСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 
Член 3 

Операторот, треба на Операторот-корисник да му 
овозможи користење на неискористени оптички влакна 
(dark fibre) во агрегацискиот сегмент на пристапната 
мрежа како и пристап до сопствената кабелска инста-
лација и придружна инфраструктура (кабелски окна) 
во следните сегменти од својата пристапна мрежа, да-
дени во Прилог 1 што е составен дел на овој правилник 
и тоа: 

1) Терминирани сегменти; 
2) Влезен сегмент (eng. feeder); 
3) Aгрегациски сегмент (eng. Backhaul); и 
4) Внатрешни инсталации во зградите. 
 

Член 4 
(1) Операторот не треба во кабелската инсталација 

или придружната инфраструктура да инсталира кабли 
или опрема која што не соодветсвува со моменталните 
или идните предвидливи потреби за период од 5 го-
дини.  Како резултат на ваквото прекумерно завземање 
на простор во каналите операторот не треба да го заб-
рани или лимитира пристапот до сопствената инфрас-
труктура на опероторите-корисници. 

(2) Операторот може да определи на колку опера-
тори-корисници ќе им обезбеди пристап до кабелската 
инсталација и придружната инфраструктура, но така 
определениот број на операторите-корисници кои што 
имаат пристап до кабелска инсталација и придружната 
инфраструкутра не смее да биде помал од четири. 

(3) Операторот треба да овозможи доволен слобо-
ден простор од хоризонталните канали со цел истиот 
да биде заеднички користен од операторите за потре-
бите на одржување и поправки.  

(4) Операторот треба да обезбеди каналите да бидат 
индентификувани во окната со соодветни кодови со 
цел да се овозможи идентификација на соодветниот 
сопственик.  

 
Член 5 

(1) Таму каде што физички и технички е невозмож-
но операторот да ги исполни барањата за пристап до 
кабелска инсталација и придружната инфраструктура 
поднесени од операторите-корисници, операторот тре-
ба да обезбеди пристап на алтернативни рути кои што 
се најблиску до иницијалното барање. Таму каде што 
нема слободен простор и каде што ќе се пронајдат не-
искористени кабли, истите треба да се отстранат во пе-
риод  не подолог од 30 дена од моментот кога операто-
рот е известен од страна на операторот корисник за 
фактичката состојба, со цел операторите-корисници да 
имаат пристап до слободната инфратруктура. 

(2) Трошоците за отстранување на неискористените 
кабли се на сметка на сопственикот на мрежната ин-
фраструктура. 

(3) Во случај на заситени патишта Операторот тре-
ба да обезбеди пристап до неискористени оптички 
влакна (dark fiber) независно од тоа за кој сегмент во 
пристапната мрежа станува збор. 

 
Член 6 

(1) За да се алоцира и да се идентификува слобод-
ниот простор на кабелската инсталација, придружната 
инфраструктура (кабелски окна) и неискористените оп-
тички влакна кои што може да се користат од страна на 
операторите-корисници, операторот може да обезбеди 
инфорамациски систем базиран на географски инфор-
мациони податоци кој што ќе им биде достапен на опе-
раторите-корисници кои бараат пристап до мрежната 
инфраструктура. 

(2) Операторот ја одржува и редовно да ја ажурира 
базата на податоци која што може да биде достапна 
преку интернет и треба да содржи информации за ка-
белската инсталација и придружната инфраструктура, а 
особено за:  

а) географската локација на кабелската инсталација, 
придружната инфраструктура и неискористените оп-
тички влакна (dark-fiber); 

б) големината, типот и растојанието на каналите; 
в) бројот на под-канали и нивната големина; 
г) слободниот простор во каналите и под-каналите; 
д) идентификација на каналите и каблите ( бакарни, 

оптички или коаксијални ) кои што се активни и оние 
кои што не се активни. 

(3) Операторот обезбедува веб интерфејс достапен 
преку интернет со кој ќе се овозможи автоматско упра-
вување со барањата на операторите-корисници, забрзу-
вање на процедурите за добивање на информации за 
кабелска инсталација и придружната инфраструктура и 
ќе ги автоматизира одговорите на операторот. 

 
III. РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА 

 
Член 7 

Референтната понуда треба да содржи особено: 
а) опис на расположливата кабелска инсталација и 

неискористените оптички влакна (dark-fiber); 
б) да ги дефинира пречникот на каналите, подкана-

лите или микроканалите кои што може да се користат; 
в) да се дефинираат принципите како да се одбеле-

жуваат каналите; 
г)  инфорамации за расположливи капацитети на 

каналите; 
д) спецификации што се однесуваат на завземањето 

на расположливите канали по принцип на под-канали 
или микро-канали со цел да се направи поделба на каб-
лите помеѓу различни оператори, како и распоредот на 
кои што под-каналите и микроканалите може да се 
сместат во каналите. Само целосни под-канали може да 
бидат доделени на некој оператор, т.е. не може заед-
нички да се користат одредени канали или под-канали 
помеѓу повеќе оператори; 

ѓ) процедурите за нарачка, обезбедување и други 
оперативни процедури, појаснувања за начините за 
обезбедување на информации, процедури за поднесу-
вање на барања, појаснувања за начините за одржува-
ње и поправки, како и  процедурите и упатствата за ко-
ристење на информацискиот систем доколку истиот е 
обезбеден; 

е) временски рокови, а особено за: 
- одговор на барање за пристап до кабелска инста-

лација и придружната инфраструктура или одговор на 
барање за користење на наескористените оптички влак-
на (dark-fiber); 

- инсталации, одржувања и поправки; 
- разрешување на специфични проблеми; 
- рок за овозможување на услугата. 
ж) пенали во форма на компензации за непочитува-

ње на роковите од точка е) на овој член доколку се ра-
боти за вина од страна на  Операторот; 

з) цени; 
s) постапка за склучување и раскинување на дого-

ворот; 
и) сите постапки за обештетување; 
ј) модел на договор и анекси. 
  

IV. ДОГОВАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА 
КАБЕЛСКАТА ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИДРУЖНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА (ИНДИВИДУАЛНИ БАРАЊА) 

 
Член 8 

(1) Операторот-корисник доставува барање за прис-
тап и користење на кабелската инсталација и придруж-
ната инфраструктура. Барањето за пристап и користе-
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ње на кабелската инсталација и придружната инфрас-
труктура може да се однесува и за област за која не по-
стојат информации за техничките параметри и слобод-
ниот простор во информациониот систем. Ова барање 
треба да ги содржи минимум следните информации: 

а) географска локација на точките кои што е пот-
ребно да бидат поврзани; 

б) потребниот канален простор, т.е. потребниот 
под-канален пречник за кој што операторот-корисник е 
заинтересеиран да го користи; 

в) времето за кое што операторот-корисник е заин-
тересиран да го користи каналниот ресурс. 

(2) Ако постојат инфорамации за техничките пара-
метри и слободниот простор во информациониот сис-
тем операторот треба во рок од 3 дена од приемот на 
барањето од став (1) на овој член, да му одговори на 
барателот за (не)постоењето на технички можности за 
реализација на барањето. Ако не постојат инфорама-
ции за техничките параметри и слободниот простор во 
информациониот систем за областа за која Операторот-
корисник поднесол барање за пристап, тогаш Операто-
рот треба да го направи неопходното истражување со 
цел да ги обезбеди неопходните информации и да му 
одговори на барателот за (не)постоењето на технички 
можности за реализација на барањето во рок од 10 дена 
од приемот на барањето од став (1) на овој член. Тро-
шоците за ова истражување се на товар на Операторот. 

(3) Ако Операторот утврдил дека има слободен 
простор на целата предметна траса за ду му дозволи на 
Операторот- корисник пристап до кабелската инстала-
ција и придружната инфраструктура, тогаш тој треба  
во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето да 
склучи договор со Операторот-корисник за пристап до 
кабелската инсталација и придружната инфраструк-
тура. Составен дел на договорот е техничко решение во 
.dwg формат. 

(4) Техничкото решение од став (3) на овој член 
треба да содржи: 

а) технички опис на предметното барање; 
б) состојба на кабелската инсталација на предмет-

ната траса; 
в) локација на сите кабелски отвори (окна); 
г) број и типот на каналите помеѓу окната; 
д) попис на потребниот матријал и потребните ра-

боти по вид и количина за инсталација на каблите за 
потребите на Операторот-корисник; 

ѓ) попис на потребниот матријал и потребните ра-
боти по вид и количина за инсталација на под-каналите 
и останати работи како поправање и проширување на 
кабелска инсталација за потребите на операторот-ко-
рисник. 

(5) Трошоците за матријалите и инсталациите пред-
видени со техничкото решение од став (4) точка ѓ) на 
овој член ги сноси Операторот- корисник, а Операто-
рот треба во договорот од став (3) на овој член, точно 
да го одреди начинот и рокот на повраток на тие тро-
шоци на операторот корисник  (рефундирање). Рокот 
за рефундирање треба да биде што е можно пократок, а 
рефундирањето треба да се овозможи и на сметка на 
други договори за пристап и користење на специфични 
мрежни елементи и придружни средства. 

(6) Трошоците за изработка на техничкото решение 
од став (4) на овој член, стручниот надзор, матријалите 
и потребните изведбени работи за инсталациите за каб-
лите на Операторот- корисник предвидени со овој 
член, став (4) точка д) се на товар на операторот-корис-
ник и не се предмет на рефундирањето определено во 
став (5) на овој член. 

(7) Инсталациите предвидени со техничкото реше-
ние од став (4) точка ѓ) на овој член  (т.е. сите вовлече-
ни под-канали и цефки) остануваат во сопственост на 
операторот. 

(8) Операторот и операторот-корисник меѓусебно 
се договараат кој ќе го изработи техничкото решение. 
Ако е договорено операторот-корисник да биде носи-
тел на изработката на техничкото решение, тогаш опе-
раторот треба да обезбеди пристап до кабелска канали-
зација и придружната инфраструктура (кабелски от-
вори-окна) и да ја достави до операторот-корисник це-
лата расположлива техничка документација во рок од 5 
дена откако ќе одговори на барањето од став (2) на овој 
член. 

(9) Ако операторите не успеат да се договорат то-
гаш техничкото решение ќе го изработи операторот. 

(10) Операторот-корисник доставува до операторот 
понуда обезбедена од овластени изведувачи на опера-
торот, односно пополнета листа на трошоци за матри-
јалите и работите предвидени со техничкото решение 
на овој член, став (4) точки д) и ѓ), по принципот “клуч 
на рака”, по пазарно определени цени. 

(11) Работите предвидени со техничкото решение 
ќе ги изврши овластениот изведувач од страна на опе-
раторот, при што операторот може да обезбеди прет-
ставник за стручен надзор.  

(12) Прегледот на извршените работи го прават 
стручни претставници на операторот и операторот-ко-
рисник. 

(13) Ако на барањето од став (1) на овој член опера-
торот одговори дека не постојат технички можности за 
пристап до кабелска канализација и придружна ин-
фраструктура, операторот-корисник може во рок од 8 
дена од денот на приемот на одговорот да достави 
писмено барање  до Агенцијата, истата, да направи ис-
тражување со цел да се утврди дали навистина не по-
стојат технички можности за пристап до кабелска кана-
лизација и придружна инфраструктура на операторот.  

(14) Ако Агенцијата утврди дека состојбата е таква 
да овозможува користење на кабелската инсталација и 
придружната инфраструктура од страна на операторот-
корисник, ќе донесе решение со што ќе му наложи на 
операторот да ги даде на користење на операторот-ко-
рисник кабелска инсталација и придружната инфрас-
труктура. Трошоците за истражувањето што ќе го 
спроведе Агенцијата ќе бидат на товар на операторот. 

(15) Ако Агенцијат утврди дека операторот-корис-
ник неосновано го доставил барањето од ставот (13) на 
овој член, сите трошоци на постапката се на товар на 
операторот-корисник. 

(16) Агенцијата може да ангажира трета страна која 
што ќе го направи потребното истражување. 

(17) Ако операторот одбие да склучи договор за 
пристап до кабелска инсталација и придружната ин-
фраструктура или не му овозможи на операторот-ко-
рисник пристап до истите, операторот-корисник  може 
до Агенцијата да достави барање за решавање на спор 
во согласност со членот 53 од Законот за електронски-
те комуникации.   

 
2. ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ 

 
Член 9 

(1) Операторот треба да поднесе извештај за квали-
тетот на услугата, согласно образецот даден во Прилог 
2 на овој правилник, до Агенцијата најдоцна до 31 март  
во тековната година за претходната година и истите 
треба да ги објави на својата веб-страна. 

(2) Податоците за квалитет операторот ги доставува 
до Агенцијата и на нејзино барање во рок од 30 дена од 
денот на прием на барање. 

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

Член 10 
(1) Цените за пристап до каналите и придружната 

инфраструктра и неискористените оптички влакна 
(dark fiber) треба да бидат ориентирани на трошоци.  

(2) Само променливите трошоци кои што се резул-
тат на наметнатите обврски за да се развие информаци-
онен систем достапен од интернет може да се сметаат 
за релевантни. Поради тоа во цената за пристап не тре-
ба да бидат вклучени трошоците поврзани со: 

а) дополнителни истражувања со цел да се обезбе-
дат информациите за каналите и придружната инфрас-
труктура; 

б) ажурирање на податоците; 
в) картографски информации; 
г) апликативен софтвер. 
(3) Во случај на значајна разлика во трошоците за 

различни области (терминиранa, влезен сегмент-feeder 
и агрегациски сегмент – backhaul ), операторот не тре-
ба да обезбеди пристап по единствена цена која што 
преставува нивни просек. 

 
4. УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА  

ИЗГРАДЕНИ АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ 
 

Член 11 
(1) Операторот-корисник на Операторот му доста-

вува барање за пристап и заедничко користење на из-
градениот антенски столб, заради поставување на сво-
јот антенски систем, радиокомуникациската опрема 
или телекомуникациската терминална опрема. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член треба особе-
но да содржи: 

а) висината на која ќе се постави антенскиот систем 
и насоките; 

б) точниот број и типот на антена по поединечна 
насока; 

в) потребниот простор за сместување на опремата; 
г) технички детали за димензиите и тежината на ан-

тената; 
д) техничка спецификација на целокупната радиоко-

муникациска опрема и телекомуникациска терминална 
опрема (со вклучени димензии, тежина и распоред на по-
ставување) која ќе се поврзе на антенскиот систем; 

ѓ) вкупна максимална електрична потрошувачка на 
целокупната активна опрема која би се инсталирала, 
како и евентуални посебни барања за енергетско пов-
рзување на постојната енергетска инфраструктура ко-
јашто е во сопственост на Операторот; и 

е) временски план за почетокот и времетраењето на 
заедничкото користење; 

(3) Операторот писмено го известува операторот-
корисник за можноста или неможноста за пристап и за-
едничко користење на антенскиот столб, во рок од 15 
дена од денот на приемот на барањето од став (1) на 
овој член. Операторот има право во тој рокот да побара 
од Операторот - корисник да се изврши заедничка по-
сета на локацијата со антенски столб заради извршува-
ње на преглед на истата како би се утврдило на лице 
место можноста за поставување на антенски систем и 
радиокомуникациска опрема.  

(4) Доколку можноста за обезбедување на пристап 
за заедничко користење на антенскиот столб зависи од 
согласности на трети лица (пр. сопственик на земјиш-
тето каде е поставен столбот, сопственик/сопственици 
на пристапен пат до столбот, сопственик/сопственици 
на енергетска инфраструктура потребна за обезбедува-
ње на електрично напојување и др.), рокот од став (3) 
на овој член може да се продолжи за разумен период 
потребен за обезбедување на потребните согласности. 
Доколку Операторот не успее да ги обезбеди потребни-
те согласности, има право да го одбие барањето на опе-
раторот - корисник со соодветно образложение. 

(5) Ако операторот го прифати барањето од ставот (1) 
на овој член ќе му достави на операторот-корисник пред-
лог договор за пристап и заедничко користење на изграде-
ниот антенски столб со севкупната документација потреб-
на за изработка на проектната документација доколку во 
моментот на барањето Операторот ја поседува истата, во 
спротивно потребно е Операторот во разумен временски 
период да ја обезбеди севкупната документација потреба-
на за изработка на проектната  документација. 

(6) Операторот-корисник треба да изработи проектна 
документација и да ја достави на одобрување на Операто-
рот да ги набави потребните дозволи во согласност со ва-
жечките позитивни прописи на Република Македонија. 
Операторот-корисник ќе го набави материјалот и опре-
мата, ќе нарача изведување на работите од овластените 
изведувачи, со обврска стручниот надзор да го врши опе-
раторот или независно овластено лице кое го определил 
операторот, а сето тоа на трошок на операторот-корисник. 

(7) Ако операторот не го прифати барањето од став 
(1) на овој член, а операторот корисник не го прифати 
образложението на операторот за причините за одбива-
ње на барањето за пристап и заедничко користење на 
изградениот антенски столб, операторот корсиник мо-
же да достави барање до Агенцијата за поведување на 
постапка за решавање на спор во согласност со член 
53од Законот за електронските комуникации. 

(8) Во постапката за решавање на евентуалниот спор 
Агенцијата ќе ги земе во предвид и развојните пла-
нови/стратегија на Операторот за период не помал од 5 
години како основ за одбивање на Барањето за пристап и 
заедничко користење на изградениот столб како и причи-
ните поврзани со согласност на закуподавачот на просто-
рот и/или напонскиот приклучок на одредена локација на 
антенски столб, како и друга постоечка инфраструктура, 
кои се потребни за нормално работење на комуникацис-
ката опрема која е предмет на Барањето за пристап и заед-
ничко користење на изграден антенски столб.  

 
5. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗГРАДЕНИ ЗГРА-

ДИ И ДРУГИ ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 
 

Член 12 
(1) Операторот треба да му овозможи на операторот 

корисник, со надомест и врз основа на склучен дого-
вор, пристап и заедничко користење на неговите згради 
и другите придружни објекти и опрема кои се дел од 
неговата електронска комуникациска инфраструктура 
и поврзана опрема, а се во согласност со Закон. 

(2) Операторот корисник му доставува на операторот 
барање за пристап и заедничко користење на неговите 
згради и другите придружни објекти и опрема со детален 
технички опис, со потребите од другата инфраструктура 
(електрична енергија, вода и сл.) како и со временски 
план за почетокот и траењето на заедничкото користење. 

(3) По барањето од став (2) на овој член се постапу-
ва согласно одредбите од член 8  на овој правилник.  

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилник за пристап и користење 
на специфични мрежни средства („Службен весник на 
Република Македонија“ број 31/2011).  

 
Член 14 

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

 
По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави 

на веб страната на Агеницијата. 
 

Бр. 0201-974/2  
10 март 2015 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
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1577. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска 

со член 84 став (7) од Законот за електронските кому-
никации („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 39/2014 и 188/2014), Директорот на   Агенцијата   за   
електронски комуникации на ден 10.3.2015 година, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  СОДРЖИНАТА И  ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО 
ТРЕБА ДА БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНАТА 

ПОНУДА ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и ин-

формациите што треба да бидат објавени во референ-
тната понуда за интерконекција (во натамошниот 
текст: референтна понуда) на оператор со значителна 
пазарна моќ  на релевантниот пазар за јавни фиксни го-
ворни телефонски мрежи и услуги или на оператор со 
значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јав-
ни мобилни говорни телефонски мрежи и услуги (во 
натамошниот текст Оператор).  

 
Член 2 

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 
за електронските комуникации, се употребуваат дефи-
ниции и појаснувања кои го имаат следното значење: 

(а) точка за интерконекција е електронска пристап-
на точка за физичко поврзување на јавни комуникацис-
ки мрежи; 

(б) услуга за започнување на повик (call origination) 
е пренос на повик од крајната точка на мрежата на 
претплатник кој повикува од една јавна комуникациска 
мрежа до точката за интерконекција поврзана на друга 
јавна комуникациска мрежа; 

(в) услуга за завршување на повик (call termination) 
е пренос на повик од точка за интерконекција до крај-
ната точка на мрежата на повиканиот претплатник во 
друга јавна комуникациска мрежа, идентификуван спо-
ред географскиот број или до уредот или опремата за 
идентификување на претплатниците на оператор на 
јавна мобилна комуникациска мрежа; 

(г) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методологи-
ја за пресметка на долгорочни трошоци; 

(д) повик е повик во јавно достапни телефонски ус-
луги, dial-up, ISDN и факс услуги; 

(ѓ) интерконекција на национално ниво е интерко-
некција помеѓу мрежата на Операторот и мрежата на 
оператор-корисник со што се обезбедува сите корисни-
ци на операторот-корисник да комуницираат со корис-
ниците на Операторот; 

 (е) податоци за идентитификација на повикувачка 
линија (calling line identity data - CLI) е бројот на корис-
никот кој повикува и кој се пренесува преку мрежите 
на операторите при секој повик; 

(ж) претставување на идентификација на повику-
вачка линија (calling line identification presentation - 
CLIP) е услуга за претставување на податоците за 
идентитфикација на повикувачката линија; 

(з) забрана на идентификација на повикувачка ли-
нија (calling line identification restriction - CLIR) – услу-
га за оневозможување на претставувањето на подато-
ците за идентификација на повикувачката линија; 

(ѕ) код за избор на оператор (carrier selection code - 
CSC) е код кој му е доделен на операторот-корисник од 
страна на АЕК и кој се користи од крајниот корисник 
на Операторот за пристап до услугите на операторот-
корисник; 

(и) точка за пристап на мрежата на Операторот, со-
одветно и точка за пристап на мрежата на операторот-
корисник е физички интерфејс (разделник – DF- 
Distribution Frame) во мрежата на Операторот, соодвет-
но и во мрежата на операторот-корисник, каде што мо-
же да се реализира интерконекцијата; 

 (ј) интерконекциски линк е физички линк меѓу точ-
ката за пристап на мрежата на Операторот и точката за 
пристап на мрежата на операторот-корисник; 

(к) капацитет на интерконекцискиот линк е капаци-
тетот дефиниран за интерконекцискиот линк и за соод-
ветната точка за пристап каде што Операторот- корис-
ник сака да се интерконектира, изразен како целоброен 
производ од 2 Mbit/s за ТДМ интерконекција и/или ка-
ко целоброен производ од 30 говорни канали кои ќе се 
пренесуваат преку 1Gbit/s линк за ИП интерконекција; 

(л) точка на интерконекција (на интерконекцискиот 
линк) е физичка точка на која мрежата на Операторот 
се поврзува со мрежата на операторот – корисникот;  

(љ) простор на операторот-корисник е физички 
простор во кој што се наоѓаат комутацискиот центар и 
главниот разделник на операторот- корисник каде што 
се реализира интерконекцијата; 

(м) објект на Операторот е објектот во кој се наоѓа-
ат комутацискиот центар и разделник на Операторот 
каде што се реализира интерконекцијата; 

(н) простор на Операторот е физички простор кој-
што ги вклучува: објектот, други објекти, како и неиз-
граден недвижен имот во сопственост на Операторот; 

(њ) помошен простор на Операторот (Operator’s 
utility space) е простор во објект на операторот во кој е 
сместена опрема со која се обезбедува непречено фун-
кционирање на активната опрема на Операторот, за ра-
бота на персоналот на Операторот, како и минимални-
от простор неопходен за пристап до нив или до актив-
ната опрема; 

(о) колокатибилен простор (co-locatable space) е 
простор на Операторот во кој не се вклучува просторот 
зафатен со активната опрема и помошниот простор на 
Операторот; 

(п) простор за колокација (co-located space) е коло-
катибилен простор доделен на Корисниците за колока-
ција; 

(р) расположлив простор е колокатибилен простор 
во кој не се вклучени просторот за колокација и резер-
вираниот простор (Прилог 1); 

(с) физичка колокација е колокација при која опре-
мата на оператор-корисник се сместува во просторија-
та на разделникот на Операторот, а кога за тоа нема 
простор, Операторот определува простор за поставува-
ње на опремата на операторот-корисник во друга прос-
торија во истиот објект во кој се наоѓа и просторијата 
на разделникот; 

(т) оддалечена колокација е колокција надвор од 
просторот за колокација на Операторот; 

(ќ) виртуелна колокација е колокација кој не го 
подразбира директниот пристап на операторот-корис-
ник кон опремата сместена во просторот за колокација, 
а нејзиното функционирање се обезбедува од Операто-
рот; 

(у) оператор-корисник (Beneficiary) е оператор на 
јавна електронска комуникациска мрежа кој бара ин-
терконекција. 

 
II. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА 

 
Член 3 

Референтната понуда ги содржи сите елементи на 
мрежата и придружните средства потребни за обезбе-
дување на интерконекција и со нив поврзаните услови 
и цени, а особено содржи: 
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а) барање за обезбедување интерконекција; 
б) услуги што се обезбедуваат при интерконекција; 
в) пристапни точки на операторот; 
г) интерконекциски линкови; 
д) технички можности за интерконекција; 
ѓ) колокација; 
е) цени; 
ж) склучување договори; 
з) сите постапки за обесштетување. 

 
Член 4 

Референтната понуда за IP интерконекција покрај 
другото треба да содржи и: 

а) структура на IP мрежата за интерконектирање, со 
неопходни информации за опремата за IP интерконек-
тирање; 

б) број и локации на точките за IP интерконекти-
рање; 

в) протоколи кои што ќе се користат за пренос на 
говорот и сигнализацијата на интерфејсите за IP интер-
конектирање; 

г) останати технички параметри и интерфејси кои 
што се неопходни за непречено интерконектирање на 
IP основа. 

 
III.1 Барање за обезбедување  

интерконекција 
 

Член 5 
(1) Барањето за склучување договор за интерконек-

ција што го поднесува операторот-корисник до Опера-
торот, меѓу другото, содржи: 

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

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

конекција; 
г) адреси на точките за пристап од референтната 

понуда за кои операторот-корисник поднесува барање 
за интерконекција; 

ѓ) податоци за точките за пристап од референтната 
понуда за кои се бара колокација и вид на колокација; 

е) планиран сообраќај; 
ж) предвиден (планиран) рок за времетраење на до-

говорот; 
з) потврда за имплементирана функционалност на 

преносливост на броеви согласно Правилникот за пре-
носливост на броеви издадена од Агенцијата. 

ѕ) потпишан Договор со операторот за неоткривање 
на доверливи информации (Договор за доверливост) 
разменети при склучувањето на договори за интерко-
некција; 

ј) копија од Решение за доделување на национален 
код за сигнализација издадено од Агенцијата. 

(2) Операторот му доставува на операторот-корис-
ник одговор во рок од 10 работни дена од денот на 
приемот на барањето за склучување договор за интер-
конекција. 

(3) Договорот за интерконекција треба да се склучи 
во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето за 
интерконекција. 

(4) Доколку не дојде до склучување на договор за 
интерконекција во рокот утврден во ставот (3) на овој 
член, било која од страните може до Агенцијата да дос-
тави барање за решавање на спор, согласно членот 53 
од Законот за електронските комуникации. 

II.2 Услуги што се обезбедуваат  
при интерконекција 

 
Член 6 

Операторот треба на операторите-корисници да им 
ја понуди најмалку следната група услуги за интерко-
некција според условите определени со овој правил-
ник: 

а) услуга за интерконекција за завршување на повик 
на фиксни локации или мобилна мрежа; 

б) услуга за интерконекција за започнување на по-
вик на фиксни локации или мобилна мрежа преку из-
бор и/или предизбор на оператор (CS - carrier selection, 
CPS carrier pre-selection); 

в) услуга за интерконекција за транзитирање. 
 

Член 7 
(1) Преку услугата за интерконекција за завршување 

на повик на фиксни локации или завршување на повик во 
мобилна мрежа, Операторот обезбедува преземање и пре-
нос на повици од точката за интерконекција со мрежата 
на операторот-корисник и нивно завршување до: 

а) секој национален број доделен на Операторот 
согласно слика 1 од Прилог 2 на овој правилник;  

б) секој национален број доделен на трет оператор-
корсник, ако Операторот има договор за интерконекција 
за услуги на завршување на повик со тој оператор-корис-
ник и ако завршувањето до тој број е технички возможно, 
согласно слика 2 од Прилог 2 на овој правилник. 

(2) Кога податоците за идентификација на повику-
вачка линија се пренесени до мрежата на Операторот, 
Операторот ги пренесува тие податоци до повиканиот 
краен корисник ако при повикот се користела услугата 
CLIP. 

(3) Кога податоците за идентификување на повику-
вачка линија се пренесени до мрежата на Операторот, 
Операторот не ги пренесува тие податоци до повикани-
от краен корисник ако при повикот се користела услу-
гата CLIR, освен кога се работи за повик кон број на 
служби за итни повици или кога повиканата страна има 
активирано функција на CLIR Override. 

 
Член 8 

(1) Преку услугата за интерконекција за започнува-
ње на повик на фиксни локации или мобилни мрежи 
преку избор и/или предизбор на оператор, Операторот 
ќе го обезбеди преносот до мрежата на операторот-ко-
рисник (Прилог 2, слика 3). 

(2) Кога повикот е пренесен во мрежата на операто-
рот-корисник со услугата за избор и/или предизбор на 
оператор, операторот-корисник го презема повикот, го 
рутира и го терминира и за тоа му наплаќа на крајниот 
корисник на Операторот за повикот. Операторот му 
наплаќа на операторот-корисник за услугата за интер-
конекција за започнување на повик со избор и/или пре-
дизбор на оператор. 

(3) Услугата за интерконекција за започнување на 
повик со избор и/или предизбор на оператор треба да 
биде достапна за сите повици, без разлика на бираниот 
број, освен за броевите кон итните служби и кон 
единствениот број на службата за итни повици (112) по 
неговото имплементирање. 

 
Член 9 

(1) Преку услугата за интерконекција за транзити-
рање, Операторот обезбедува пренос на сообраќајот 
низ неговата мрежа преземен од мрежата на операто-
рот-корисник или од мрежата на трета страна и негов 
пренос до друга мрежа, согласно слика 4 од Прилог 2 
на овој правилник. 
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(2) Операторот обезбедува транспарентно пренесу-
вање на сите информации за сигнализација кои му се 
пренесени во врска со дојдовниот сообраќај, вклучувај-
ќи го и CLI. 

 
Член 10 

(1) За сите услуги за интерконекција наведени во 
член 6 на овој правилник, се наплаќа само времетрае-
њето на разговор за повиците кои се успешно вос-
поставени и на кои имало одговор. 

(2) Времето на разговор започнува со сигналот за 
одговор и завршува со првиот сигнал кој е генериран 
од повикувачката или од повиканата страна кој означу-
ва дека линијата е слободна. 

 
Член 11 

(1) Операторот обезбедува услуги за интерконекци-
ја во сите точки за пристап наведени во член 13 на овој 
правилник, до степен до кој барањата се разумни. Од-
бивањето на Операторот треба да биде детално об-
разложено и доставено во писмена форма, до барателот 
и до Агенцијата. 

(2) Операторот му обезбедува на операторот-корис-
ник пристап до сите неопходни услуги со цел опеарто-
рот-корисник да може да обезбедува сопствени елек-
тронски комуникациски услуги, вклучително и пристап 
до служби за итни повици, служба за информации и 
други услуги на платформа на интелигентни мрежи. 

(3) Секое ограничување во понудата на услуги за 
интерконекција јасно се наведува во референтна по-
нуда, како и временска проценка/датум кога тоа огра-
ничување ќе биде отстрането. 

 
Член 12 

(1) Операторот во референтната понуда треба да 
обезбеди детални информации за параметрите за ква-
литет на услугите понудени на операторот-корисник. 

(2) За секоја промена што Операторот има намера 
да ја направи на својата мрежа или на местата на кои се 
реализира интерконекцијата, а која може да влијае врз 
услугите кои ги обезбедува операторот-корисник, тре-
ба да го извести опеарторот-корисник, најмалку 30 де-
на пред таа промена да биде направена. 

 
III. ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИСТАПНИ ТОЧКИ  

НА ОПЕРАТОРОТ 
 

Член 13 
Операторот во референтната понуда ги наведува 

следните информации за неговите пристапни точки: 
а) бројот, адресата и капацитетот на сите комута-

циски центри каде што може да се реализира интерко-
некцијата; 

б) целосен опис на сите услуги кои се нудат на се-
кој комутациски центар посебно; 

в) броеви и серии на броеви кои се опслужуваат од 
секој комутациски центар; 

г) можни ограничувања, кои се оправдани од тех-
нички аспект, за бројот на оператори кои можат да се 
интерконектираат на секој комутациски центар. 

 
Член 14 

(1) Референтна понуда содржи детален опис на тех-
ничките спецификации на точките за пристап на Опе-
раторот со наведување на релевантните стандарди за: 

- електричен и/или оптички и физички интерфејс, 
- интерфејс за пренос; 
- интерфејс за сигнализација; 

- онаму каде што е неопходно, информации за фун-
кционалните капацитети кои се нудат преку интерфеј-
сите. 

(2) Релевантните стандарди се применуваат според 
следниот редослед: 

- национални стандарди; 
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандар-

дизација во телекомуникациите)  
- препораки на ITU-T; 
- препораки на IETF; 
- стандарди IEEE; 
- стандарди на 3GPP; 
- други стандарди. 
 

Член 15 
Операторот во референтната понуда наведува де-

тални информации за неговата мрежа со цел операто-
рите-корисници да можат да направат ефикасен избор 
на пристапните точки на кои ќе се интерконектираат и 
да го планираат развојот на нивната мрежа и услуги, а 
особено: 

а) архитектурата и мапа на мрежата; 
б) типот, бројот и локацијата на целата опрема што 

се користи, 
в) патеките на рутирање. 
 
IV. ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИСКИ  

ЛИНКОВИ 
 

Член 16 
Во референтната понуда, Операторот ги наведува 

следните информации кои се однесуваат на интерко-
некциските линкови: 

а) типови на линкови за интерконекција; 
б) технологијата за пренос која се користи за линко-

вите за интерконекција; 
в) условите за обезбедување линкови за интерко-

некција кои треба да ги содржат, во најмала мера, ро-
ковите, цени и понудените параметри за квалитет. 

 
Член 17 

(1) Операторот обезбедува интерконекциски линк 
според капацитетот и техничките карактеристики по 
барање на операторот-корисник до ниво до кое тоа е 
технички возможно. Обврската на Операторот за капа-
цитетот на обезбедениот линк ќе биде јасно дефинира-
на во референтна понуда. 

(2) Рокот за обезбедување на дополнителен капаци-
тет за линкот за итнерконекција изнесува најмногу 
еден месец од денот кога Операторот добива барање. 

(3) На барање на операторот-корисник, Операторот 
треба да го дополни капацитетот на линкот за итнерко-
некција со капацитет кој е доволно мал за операторот-
корисник да не треба да плаќа за дополнителни капаци-
тети кои не се неопходни и кои не се побарани. 

 
V. ТЕХНИЧКИ МОЖНОСТИ ЗА 

ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 
 

Член 18 
Операторот обезбедува интерконекција која се реа-

лизира со линк за интерконекција меѓу точката на при-
суство на операторот и интерконекциската точка смес-
тена во колокациската просторија на операторот. 

 
Член 19 

(1) Операторот го инсталира и го одржува делот од 
интерконекцискиот линк меѓу точката за пристап на 
Операторот и точката за интерконекција, освен ако не е 
поинаку договорено од страните. 
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(2) Во случај на виртуелна колокација, Операторот 
го инсталира и го одржува делот од интерконекцискиот 
линк меѓу точката за пристап на Операторот и точката 
во која операторот-корисник има пристап до интерко-
некциски линк. 

(3) Ако на делот од интерконекцискиот линк којшто 
е инсталиран и одржуван од страна на Операторот нас-
тане дефект, Операторот ги превзема сите неопходни ак-
тивности за идентификација и отстранување на дефек-
тот и ги елиминира или ограничува потенцијалните за-
губи во рок кој не може да биде подолг од еден час од 
известувањето за настанатиот дефект дадено од страна 
на операторот-корисник или од моментот кога операто-
рот на било кој друг начин ќе го открие дефектот. 

(4) Во договорот за интерконекција, страните треба 
да предвидат рок за оштета, како и казни за доцнење. 

(5) Казните за оштета треба да бидат целосно на то-
вар на Операторот, освен ако се докаже дека операто-
рот-корисник е одговорен за дефектот. 

(6) Ако Операторот не го исполни рокот наведен во 
став (3) на овој член, операторот-корисник може да ги 
надомести штетите на своја сметка, а соодветните суми 
ќе му бидат вратени од страна на Операторот. 

 
VI. КОЛОКАЦИЈА 

 
Член 20 

(1) Операторот треба да му ги овозможи на опера-
торот-корисник следните видови на колокација: 

- физичка или виртуелна колокација во објект на 
Операторот; 

- физичка или виртуелна колокација во други објек-
ти од просторот на Операторот; 

- физичка или виртуелна колокација во неизграде-
ната област од просторот на Операторот. 

(2) Опеарторот-корисник може да избере било која 
од видовите за колокација наведени во став (1) на овој 
член, а Операторот има обврска да му овозможи на 
операторот- корисник барем еден од овие видови, спо-
ред приоритетите наведени од операторот-корисник. 

 
Член 21 

(1) Во референтна понуда, Операторот ги наведува 
целосните информации за локацијата на објектите каде 
што може да се направи колокација, како и за колока-
тибилниот простор (co-locatable space), расположливи-
от простор и резервираниот простор во секоја недвиж-
ност. 

(2) Во референтна понуда, Операторот ги наведува 
условите под кои се нуди просторот за колокација, ка-
ко и ограничувањата во колокацијата на одредена оп-
рема. 

 
Член 22 

(1) Операторот го прави достапен за колокација це-
лиот колокатибилен простор. 

(2) Операторот ја отстранува сета опрема која пове-
ќе не се користи за да направи колокатибилен простор 
онолку колку што е можно, освен во случај кога чува-
њето на таа опрема е задолжително според законските 
одредби кои се на сила. 

(3) Операторот го прави достапен за барателите нај-
малиот простор неопходен за поставување на опре-
мата, со цел Корисниците да не плаќаат за објекти кои 
не им се неопходни. 

 
Член 23 

Доделувањето на колокатибилниот простор треба 
да се направи според следниот редослед на приори-
тети: 

а) на корисници на кои веќе им е доделен простор 
за колокација; 

б) на Операторот, врз основа на известување за ре-
зервација или добиена согласност за резервација од 
АЕК согласно член 24, ставови (1) и (2) на овој правил-
ник; 

в) на операторите-Корисници кои прават значител-
ни инвестиции во електронски комуникации согласно 
член 24 став (3) на овој правилник; 

г) врз основа на редот според кој се добиени бара-
њата за колокација. 

 
Член 24 

(1) Операторот може да резервира, најмногу 50% од 
колокатибилниот простор за потребите за развој на 
својата мрежа, во рамките на границите на распо-
ложливиот простор по претходно доставено известува-
ње за резервација до Агенцијата за период од најмногу 
две години од денот на доставата на известувањето до 
Агенцијата. Со известувањето за резервација операто-
рот го доставува и соодветниот проект за инвестиции. 

(2) Операторот може да резервира, повеќе од 50% 
од колокатибилниот простор за потребите за развој на 
својата мрежа, во рамките на границите на распо-
ложливиот простор по претходно доставено известува-
ње за резервација и добиено одобрение за соодветниот 
проект за инвестиции издадено од страна на Агенција-
та за период од најмногу две години од денот на прие-
мот на одобрението. 

(3) Операторот-корисник кој прави значајни инвес-
тиции во електронските комуникации може да резер-
вира, врз основа на известување за резервација доста-
вено до Операторот заедно со соодветен проект за ин-
вестиции одобрен од Агенцијата, најмногу 100% од ко-
локатибилниот простор за потребите за развој на своја-
та мрежа, во рамките на границите на расположливиот 
простор за период од најмногу две години од денот на 
приемот на одобрението. Проектот за инвестиции 
вклучува: 

а) процент на потребен колокатибилен простор и 
времетраењето за кои резервацијата е побарана; 

б) целта за која е наменет просторот чија резерва-
ција е побарана; 

в) детални развојни цели на тримесечно ниво за 
просторот чија резервација е побарана, како и детален 
распоред на активностите што Операторот и операто-
рот-корисник имаат намера да ги спроведат за да ги ис-
полнат тие цели. 

(4) Онаму каде што Агенцијата смета дека проектот 
за инвестиции на Операторот не ги отсликува потреби-
те за развој на неговата мрежа, на Операторот може да 
му наметне обврска да продолжи со доделување на 
просторот на операторите-корисници кои што побара-
ле резервација или може да го отфрли барањето за ре-
зервација. 

(5) Врз основа на деталниот распоред на работите 
наведени во проектот за инвестиции, Агенцијата на се-
кои три месеци го верификува исполнувањето на раз-
војните цели. Ако Агенцијата забележи сериозни от-
стапувања од горенаведениот распоред, ќе ја отповика 
резервацијата и ќе го задолжи Операторот да го рас-
предели на операторите-корисници просторот чијашто 
резервација е побарана или одобрена. 

 
Член 25 

(1) Физичка колокација се реализира во просторот 
на Операторот на еден од следните начини: 

а) без градење на посебна структура за раздвојува-
ње и заштита на опремата на операторот-корисник; 
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б) со градење на посебна просторија, ограда или 
друга слична структура за раздвојување и заштита на 
опремата на операторот-корисник, од страна на опера-
торот-корисник или на сметка на операторот-корисник. 

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

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

 
Член 26 

(1) Операторот може да одбие колокација само во 
следните случаи: 

а) недостаток на простор за колокација 
б) колокацијата не е технички изводлива 
в) колокацијата може да ја загрози националната 

безбедност или друг важен јавен интерес 
(2) Операторот го докажува постоењето на ситуаци-

ите наведени во став (1) на овој член. 
(3) Видот на колокација е технички возможна ако 

може да се реализира во техничките услови кои му се 
на располагање на Операторот и не влијае врз интегри-
тетот и функционалноста на неговата опрема. Форма 
или вид на колокација која се користи од операторот-
корисник или која е определена како задолжителна од 
страна на Агенцијата се смета дека е технички возмож-
на за секој друг оператор-корисник. 

(4) Ако Операторот одбие барање за колокација, тој 
треба да дозволи пристап на претставници на Агенци-
јата и, ако Агенцијата смета дека тоа е неопходно, 
претставници на операторот-корисник за да се уверат 
во валидноста на одбивањето. 

 
Член 27 

(1) Операторот ќе му понуди на операторот-корис-
ник можност за поставување и поврзување во колока-
тибилниот простор на основната опрема која е неоп-
ходна за интерконекција, вклучително и опрема што 
придонесува за подобрување на перформансите на ос-
новната опрема. 

(2) Операторот не му наметнува сигурносни барања 
на операторот-корисник кои се построги од оние кои 
ги применува за својата опрема. 

(3) Операторот му дозволува на операторот-корис-
ник да инсталира дел од интерконекцискиот линк меѓу 
границата на просторот на Операторот и опремата за 
колокација на операторот-корисник или самиот ќе го 
постави овој дел од интерконекцискиот линк. 

 
Член 28 

(1) Ако настане дефект на некој од уредите што ги 
обезбедува Операторот, тој ги превзема сите неопход-
ни активности за идентификација и отстранување на 
дефектот и ги елиминира или ограничува потенцијал-
ните загуби во рок кој не може да биде подолг од еден 
час од известувањето за настанатиот дефект дадено од 
страна на операторот-корисник или од моментот кога 
опраторот на било кој друг начин ќе го открие дефек-
тот. 

(2) Во посебниот договор за колокација, страните 
треба да предвидат рок за оштета, како и казни за доц-
нење. 

(3) Казните за оштета треба да бидат целосно на то-
вар на Операторот, освен ако се докаже дека операто-
рот-Корисник е одговорен за дефектот. 

(4) Ако Операторот не го исполни рокот наведен во 
став (1) на овој член, операторот-корисник може да ги 
надомести штетите на своја сметка, а соодветните суми 
ќе му бидат вратени од страна на Операторот. 

 
Член 29 

При физичка колокација, Операторот му дозволува 
на операторот-корисник пристап до доделениот прос-
тор, а исто така и до другите технички ресурси неоп-
ходни за поставување, поврзување, функционирање и 
одржување на релевантната опрема од страна на опера-
торот-корисник, вклучувајќи и пристап до простор за 
паркинг и одмор, 24 часа на ден, 7 дена неделно, во ра-
ботни и неработни денови, во текот на цела година. 

 
Член 30 

Операторот им дозволува на операторите-корисни-
ци на кои им е доделен простор за колокација да обез-
бедат свои капацитети за директна интерконекција со 
други оператори-корисници. 

 
Член 31 

Ако Операторот има намера да ја преконфигурира 
својата мрежа врз основа на своите технолошки или де-
ловни развојни планови, опремата поставена во прос-
торот доделен на операторот-корисник може да биде 
повторно поставена во друг простор само ако се испол-
нуваат следните услови: 

а) новиот простор мора да обезбедува интерконек-
ција под истите услови како условите кои биле обезбе-
дени од колокацијата во претходниот простор; 

б) надоместокот за преместувањето треба да биде 
на трошок на Операторот, освен ако страните не се до-
говорат поинаку; 

в) преместувањето треба да се реализира само по 
претходно доставено писмено известување за ваквата 
намера до операторот-корисник чијашто опрема треба 
да се премести, најмалку 12 месеци пред преместува-
њето. 

 
Член 32 

(1) Ако за давање услуги за интерконекција е пот-
ребна колокација, Операторот треба да ги спроведе си-
те неопходни активности за подготовка на доделениот 
простор и да му го даде тој простор на располагање на 
операторот-корисник во рок од 60 работни дена од де-
нот на поднесување на барањето за колокација. 

(2) Операторот-корисник ја поставува својата опре-
ма во просторот кој му е доделен за колокација во рок 
од 30 работни дена од датумот кога овој простор му е 
даден на располагање. По барање на операторот-корис-
ник, Агенцијата може да определи подолг период за 
поставување на опремата ако смета дека тоа е неопход-
но имајќи ги предвид техничките карактеристики на 
опремата. 

(3) Ако операторот-корисник не ја постави опрема-
та во просторот што му е доделен за колокација во ро-
кот утврден во став (2) на овој член поради неоправда-
ни причини, Операторот може да го повлече доделува-
њето на колокација по претходна добиена согласност 
од Агенцијата. 

(4) Траењето на посебниот договор за колокација се 
определува преку преговори меѓу страните. Во сите 
случаи, договорот не може да се склучи на помалку од 
три години ако операторот–корисник побара да биде 
склучен на најмалку три години. 
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VII. ЦЕНИ ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА  
И КОЛОКАЦИЈА 

 
Член 33 

(1) Операторот во референтната понуда објавува 
поединечни цени за сите елементи со кои се обезбеду-
ва интерконекција, со цел да се овозможи операторот-
корисник да не плаќа за елементи на мрежата или 
придружни средства, кои што не му се нужно потребни 
за вршење на неговите услуги. 

(2) Цените за интерконекција и колокација што ги 
нуди Операторот треба да бидат базирани на трошоци. 

(3) На барање на операторот-корисник, операторот 
треба да му овозможи еднократните надоместоци за ре-
ализација на интерконекција да бидат платени на 36 ед-
накви месечни рати, доколку договорот за интерконек-
ција е склучен за период за и над три години. 

(4) При утврдувањето на усогласеноста на об-
врската од став (2) од овој член, Агенцијата ќе ја ко-
ристи LRIC методологијата, со можност долгорочната 
предвидлива вредност на мрежните елементи неопход-
ни за интереконекција да се пресметува користејќи ги 
како основа тековните трошоци на Операторот. 

 
Член 34 

(3) Ако просториите во заедничкиот колакатибилен 
простор се доделени на повеќе од еден оператор-корис-
ник, трошоците за подготвување на колокатибилниот 
простор, како и трошоците за заедничките технички 
ресурси, треба да бидат поделени меѓу операторите-ко-
рисници на следниот начин: 

а) првиот оператор-корисник кому му е доделен 
простор треба да му го плати на Операторот вкупниот 
трошок за подготвување на просторот за колокација; 

б) последниот оператор-корисник кому му е доде-
лен простор треба да му плати на секој од операторите-
корисници на кои претходно им е доделен простор со-
одветен дел од вкупните трошоци за подготвување на 
колокатибилниот простор, според формулата: 

 
Cn = Ct / [n (n – 1)], 

 
каде што: 
- Cn – сумата што n-тиот оператор-корисник треба 

да му ја плати на секој од операторите-корисници на 
кои претходно им е доделен простор во тој колокати-
билен простор; 

- Ct – вкупниот трошок за подготвување на колока-
тибилниот трошок; 

- n – вкупниот број на оператори-корисници на кои 
им е доделен простор во тој колокатибилен простор. 

 
X. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ 

 
Член 35 

(1) Договорот за интерконекција треба да е во сог-
ласност со референтната понуда одобрена од Агенција-
та и Законот за електронските комуникации и треба да 
содржи најмалку одредби за: 

a) правата и обврските на Операторот и операторот-
корисник; 

б) услугите што се обезбедуваат со интерконекција; 
в) точките на пристап и техничките можности за 

интерконекција; 
г) интерконекциски линкови; 
д) цени; 
е) времетраење на договорот за интерконекција кое 

не може да биде пократко од три години; 
ж) начинот и постапката за раскинување и измена 

на договор за интерконекција; 

з) сите постапки за обесштетување. 
(2) Договорот за интерконекција меѓу Оператор и 

оператор-корисник се доставува до Агенцијата во рок 
од 15 дена од денот на неговото потпишување во печа-
тена и електронска форма. 

(3) Агенцијата ќе ги објави оние делови од догово-
рот на својата веб страна кои не се од доверлив карак-
тер согласно одредбите на Законот за електронските 
комуникации, прописите донесени врз основа на него и 
друг закон. 

 
Член 36 

(1) Кога интерконекцијата е понудена во просторот 
на Операторот, операторот-корисник склучува посебен 
договор за колокација со Операторот. 

(2) Во посебниот договор за колокација, меѓу дру-
гото, се утврдува рокот за имплементација на колока-
ција кој не може да биде подолг од 60 работни дена. 

(3) Посебниот договор за колокација содржи одред-
би за договорна казна во случај кога Операторот не се 
придржува кон рокот утврден во ставот (2) на овој 
член. 

 
Член 37 

Во случај на спор по одредбите на договорот за ин-
терконекција или посебниот договор за колокација,би-
ло која од страните во спорот може до Агенцијата да 
достави барање за решавање на спор, согласно членот 
53 од Законот за електронските комуникации. 

 
Член 38 

Операторот води посебно сметководство за актив-
ностите поврзани со интерконекција во согласност со 
одредбите од член 86 на Законот за електронските ко-
муникации. 

 
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 39 

Сите оператори треба најдоцна до 1 јануари 2017 
година да бидат меѓусебе IP интерконектирани. 

 
Член 40 

Операторите треба да ја усогласат референтната по-
нуда за интерконекција со одредбите од овој правил-
ник во рок од 30 дена од денот на неговото влегување 
во сила. 

 
Член 41 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за нивото на детал-
ност на информациите што ќе бидат објавени во рефе-
рентната понуда за интерконекција и начинот на нив-
ното објавување („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 154/2008 и 40/2011). 

 
Член 42 

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

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

 
Бр. 0201-976/2  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
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1578. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 54 

став (6) од Законот за електронските комуникации 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

39/14), директорот на Агенцијата за електронски кому-

никации на ден 25.11.2014 донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСРЕ-

ДУВАЊЕТО ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ  

КОМУНИКАЦИИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на посредувањето што го врши Агенцијата за 

електронски комуникации (во понатамошниот текст: 

Агенција) во врска со постапката за решавање на спор 

помеѓу оператори, оператори и правни лица кои упра-

вуваат со физичка инфраструктура, како и помеѓу опе-

ратори и крајни корисници (во понатамошниот текст: 

страни во спорот). 

 

Член 2 

(1) Агенцијата започнува постапка за решавање на 

спор согласно членот 53 од Законот за електронските 

комуникации по прием на барање за решавање на спор 

на една од страните во спорот. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува 

во писмена форма до Агенцијата и истото треба особе-

но да содржи: 

- органот до кој се поднесува барањето; 

- основот на барањето; 

- барањето на страната, со предлог за решавање на 

спорот; 

- означување на лицето кое е овластено да ја заста-

пува страната или нејзиниот полномошник; 

- означување на страните во спорот (личното име, 

доколку е физичко лице, односно полниот назив на 

фирмата, доколку е правно лице) и 

- адресата, телефонскиот број, број на телефакс или 

е-mail адреса на подносителот на барањето. 

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член се дос-

тавува и копија од приговорот што крајниот корисник 

го има поднесено до операторот согласно членот 120 

од Законот за електронските комуникации. 

 

Член 3 

(1) Агенцијата пред да да започне постапката за ре-

шавање на спор, треба во рок од осум дена од денот на 

приемот на барањето од членот 2 на овој правилник на 

страните во спорот да им доставува писмен предлог за 

спроведување на постапка за посредување, која има за 

цел страните во спорот меѓусебно да се договорат со 

склучување на спогодба. 

(2) Писмениот предлог од ставот (1) на овој член 

содржи: 

- страните до кои се поднесува предлогот; 

- податоци за адресата, телефонскиот број, број на 

телефакс или e-mail адреса на подносителот на барање-

то за решавање на спор или на неговиот полномошник; 

- краток опис на барањето за решавање на спор; 

- напомена дека постапката на посредување ќе се 

спроведе доколку страните во спорот во рок од пет де-

на од денот на приемот на писмениот предлог, писмено 

ја известат Агенцијата дека се согласни да се спроведе 

постапка на посредување и 

- рокот во кој што страните во спорот треба да ја 

достават целокупната документација со која распола-

гаат, а која се однесува на предметот на барањето за 

решавање на спорот. 

(3) Со писмениот предлог од ставот (1) на овој член 

на страните во спорот им се доставува и копија од ба-

рањето за решавање на спор. 

 

Член 4 

(1) Доколку страните во спорот во рокот утврден во 

членот 54 став (3) од Законот за електронските комуни-

кации писмено ја известат Агенцијата дека се согласни 

да се спроведе постапка на посредување, Агенцијата на 

страните во спорот ќе им достави писмена покана за 

присуство на постапката за посредување. 

(2) Писмената покана од ставот (1) на овој член 

покрај означувањето на страните во спорот и архивски-

от број под кој е заведено барањето за решавање на 

спор содржи и место, датум и час кога ќе се одржи по-

стапката на посредување. 

(3) Рокот за одржување на посредувањето не треба 

да биде пократок од осум дена од денот на испраќање 

на писмената покана од ставот (1) на овој член. 

 

Член 5 

(1) Во постапката на посредување Агенцијата има 

улога на посредник. 

(2) Постапката на посредување ја води лице врабо-

тено во стручната служба на Агенцијата кое за таа цел 

е овластено од директорот на Агенцијата. 

(3) Овластеното лице од ставот (2) на овој член ја 

води постапката на посредување применувајќи ги наче-

лата на непристрасност, еднаквост и правичност и при-

тоа водејќи сметка за почитување на целите и регула-

торните начела од членот 7 на Законот за електронски-

те комуникации. 

(4) Страните во спорот и овластеното лице од ста-

вот (2) на овој член, можат во било кое време во текот 

на постапката да изнесуваат свои предлози за спогод-

бата со која ќе го решат спорот. 

(5) По правило страните во постапката или нивните 

овластени лица присуствуваат на посредувањето, а 

други лица можат да присуствуваат само со претходна 

согласност на страните во спорот, како и со дозвола на 

овластеното лице од ставот (2) на овој член. 

 

Член 6 

Постапката за посредување завршува: 

а) со склучување на писмена спогодба за решавање 

на спорот меѓу страните во спорот, на денот на склучу-

вање на спогодбата; 
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б) со писмена изјава на овластеното лице од членот 

5 став (2) на овој правилник, по извршени консултации 

со страните во спорот дека не се оправдани поната-

мошни обиди за посредување, на денот на поднесува-

њето на писмената изјава; 

в) со писмена изјава од страните во спорот до ов-

ластеното лице од членот 5 став (2) на овој правилник 

дека постапката за посредување е завршена, на денот 

на поднесување на писмената изјава или 

г) со исмена изјава на една од страните во спорот 

до дугата страна во спорот и до овластеното лице од 

членот 5 став (2) на овој правилник дека постапката за 

посредување е завршена, на денот на поднесување на 

писмената изјава. 

 

Член 7 

(1) Овластеното лице од членот 5 став (2) на овој 

правилник подготвува писмен предлог на спогодба за 

разрешување на спорот и им го доставува на страните 

во спорот. 

(2) Ако страните во спорот ја прифатат спогодбата 

истата ја потпишуваат страните во спорот и овластено-

то лице од членот 5 став (2) на овој правилник. 

(3) Спогодбата се составува во четири еднообразни 

примероци, по еден за секоја од страните во спрот, а 

два за Агенцијата. 

(4) Секоја од страните во спорот ги сноси своите 

трошоци од постапката за посредување, освен ако стра-

ните во спорот поинаку не се спогодат. 

 

Член 8 

(1) Доколку која било од страните во спорот во ро-

кот утврден во членот 54 став (3) од Законот за елек-

тронските комуникации не ја прифати постапката за 

посредување, писмено не ја извести Агенцијата дека е 

согласна да се спроведе постапка на посредување или 

доколку во постапката за посредување не дојде до 

склучување на спогодба меѓу страните во спорот, 

Агенцијата по барањето за решавање на спор или по 

службена должност доколку се работи за спор за об-

врските од членот 73 на Законот за електронските ко-

муникации, ќе го реши спорот. 

(2) Агенцијата ја води постапката за решавање на 

спорови во согласност со членот 53 од Законот за елек-

тронските комуникации. 

 

Член 9 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за решавање на спо-

рови број 11-201/1 од 1.9.2008 година. 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-

јавен на веб страната на Агенцијата. 

 

Бр. 0201-2627/2  

25 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1579. 

Врз основа на член 90 алинеја 1 од Законот за вра-

ботувањето и осигурување во случај на невработеност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 

4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 

88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014; 

44/2014 и 113/2014), Управниот одбор на Агенцијата за 

вработување на Република Македонија, на седницата 

одржана на 30.1.2015 година, донесе 

 

С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А  

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Статутот на Агенцијата за вработување на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 10/1998, 16/1999, 45/2001, 34/2002, 

57/2004; 22/2008 и 118/2012), во член 11 став 1 по  

алинеjата 17 се додава нова алинеа 18 која гласи: 

 

„- Дава согласност за службени патувања надвор од 

државата, доколку патуваат повеќе од тројца вработени 

од Агенцијата за вработување.“ 

 

Член 2 

Оваа Статутарна одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето 

согласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 02-173 Претседател 

30 јануари 2015 година на Управен одбор, 

Скопје Џемаиљ Јусуфи, с.р. 

___________ 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1580. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и член 56 став 

1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 

84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 

6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 

26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 

97/2014, 112/2014, 113/2014 и 188/2014), Управниот од-

бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија, на седницата оджана на ден 30 јануари 2015 го-

дина, донесе 



17 март 2015  Бр. 42 - Стр. 65 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ НА 

ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛ-

НИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАС-

ТА НА ПЛАСТИЧНАТА И РЕКОНСТРУКТИВНА-

ТА ХИРУРГИЈА И ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА  

ХИРУРГИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цена за 

пакети за завршени здравствени услуги од болничката 

здравствена заштита од областа на пластичната и ре-

конструктивната хирургија  и торакална и васкуларна 

хирургија („Службен весник на Република Македонија, 

број 164/2012 и број 10/2014), во табелата по услугата 

ХПД3 - Примарна реконструкција на дојка, мастекто-

мија со вградување на имплант, мамопластика се дода-

ва следната табела: 

 

Шифра Вид на здравствена услуга 
Референтна 

цена 

ХПД4  Вградување на имплант на дој-

ка по мастектомија или вроден 

недостиг на дојка, двострано 59.400 

ХПД5 Реконструкција на дојка со им-

плант и експандер по мастекто-

мија, двострано 154.300 

ХПД6 Примарна реконструкција на 

дојка, мастектомија со вграду-

вање на имплант, мамоплас-

тика, двострано 100.800 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство.  

 

   Бр.02-2404/1                             Управен одбор 

4 февруари 2015 година                    Претседател, 

       Скопје                               Ангел Митевски, с.р. 

___________ 

1581. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и член 56 став 

1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 

84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 

6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 

26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 

97/2014, 112/2014, 113/2014 и 188/2014), Управниот од-

бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија, на седницата оджана на ден 30 јануари 2015 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО 

БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 

АКУТНИ СЛУЧАИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничката здравстена заштита за акутни 

случаи („Службен весник на Република Македонија“ 

број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 

2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010, 

171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2012, 72/2012, 

84/2012, 159/2012, 18/2013 и 10/2014), во членот 2 во 

табелата се врши следната измена: Кај услугата со ДСГ 

код G45A  – „Друга гастроскопија за полесни дигестив-

ни болести”, во колоната 4 бројот „20.271” се заменува 

со бројот „22.700”, 

Кај услугата со ДСГ код G46B – „Сложена гастро-

скопија без катастрофални или тешки КК“, во колоната 

4 бројот „25.713“ се заменува со бројот „27.520“, 

Кај услугата со ДСГ код H40Z – „Ендоскопски про-

цедури за езофагијални варикси кои крварат“, во коло-

ната 4 бројот „64.588“ се заменува со бројот „80.890“, 

Кај услугата со ДСГ код H41B – „Сложени тера-

певтски процедураи со помош на ендоскопска ретрог-

радна холангиопанкреатографија (ERCP) без катастро-

фални или тешки КК“, во колоната 4 бројот „40.199“ се 

заменува со бројот „42.410“, 

Кај услугата со ДСГ код H42C – „Други терапевт-

ски процедураи со помош на ендоскопска ретроградна 

холангиопанкреатографија (ERCP) без  КК“, во колона-

та 4 бројот „32.872“ се заменува со бројот „36.400“, 

Кај услугата со ДСГ код V63A – „Пореметување 

поради употрeба на опојни дроги и зависност“, во ко-

лоната 4 бројот „14.735“ се заменува со бројот 

„15.500“, 

Кај услугата со ДСГ код V63B – „Пореметување 

поради употрeба на опојни дроги и зависност, напуш-

тено лекување спротивно  на медицински совет“, во ко-

лоната 4 бројот „7.526“ се заменува со бројот „10.200“, 

Кај услугата со ДСГ код V64Z – „Пореметување по-

ради употрeба на други дроги и зависност “, во колона-

та 4 бројот „20.542“ се заменува со бројот „25.800“ и 

Кај услугата со ДСГ код X62A – „Труење/токсични 

ефекти на лекови и други супстанции, возраст >59 или 

со КК“, во колоната 4 бројот „18.756“ се заменува со 

бројот „28.800“. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 

од министерот за здравство.  

 

   Бр.02-2404/2                            Управен одбор 

4 февруари 2015 година                      Претседател, 

       Скопје                              Ангел Митевски, с.р. 
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Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот 
за здравственото осигурување („Службен весник  на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014 и 
188/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија  на седницата одржана на 
30 јануари 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ  
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА  

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
 Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
7/2015), во членот 2 се вршат следните измени и дополнувања: 

1582. 
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Кај ATC кодот N03AG01 – „Valproic acid, sodium valproate таблети со продолжено ослободување 500mg, 

во колоната 5, заштитеното име „VALPROATE DE SODIUM TEVA LP“,  се заменува со „VALPROATE DE 

SODIUM TEVA SANTE LP “. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 

 

  Бр. 02-2404/3                                                                                                                  Управен одбор 

4 февруари 2015 година                                                                                                         Претседател, 

       Скопје                                                                                                                    Ангел Митевски, с.р. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1583. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 

82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 

43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014 и 188/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-

рување на Македонија, на седницата оджана на ден 30 јануари 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА 

ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-АМБУЛАНТСКИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-

листичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 

88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014 и 156/2014), во член 2, во табелата со поднаслов - „Здравствени 

услуги интерна медицина“ по услугата АИМ32 - Уреа издишен тест за Helicobacter Pylori, се додава следната 

табела: 

 

Шифра Вид на здравствена услуга 
референтна 

цена 

АИМ33 Гастроскопија со анестезија 5.750 

АИМ34 Колоноскопија со анестезија 6.750 

 

Во табелата со поднаслов – „Пакети на здравствени услуги за неврологија“, кај услугата АНМ16 - Месечен 

третман на мултипна склероза, бројот „48.720“ се менува со бројот „36.030“ . 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

 

   Бр.02-2404/4                                                                                                                       Управен одбор 

4 февруари 2015 година                                                                                                              Претседател, 

       Скопје                                                                                                                         Ангел Митевски, с.р. 
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