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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5840. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА  

НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА 
 

I 
Г. Илија Исајловски се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Демократска Народна Република Ко-
реја, со седиште во Пекинг. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 29                          Претседател 

22 декември 2014 година          на Република Македонија,                       
      Скопје                                  д- р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5841. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МАКЕ-
ДОНСКАТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА 

МРЕЖА - МАРНЕТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
на ствар на Македонската академска истражувачка 
мрежа – МАРНЕТ бр. 51-8449/1-11 од 17.1.2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/12). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10282/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5842. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.12.2014 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за здравство му 

се даваат на трајно користење без надомест недвижни-
те ствари-објекти со вкупна површина од 315м², кои се 
наоѓаат на КП бр. 1401, КО Злетово, евидентирани во 
Имотен лист бр. 1073, сопственост на Република Маке-
донија, и тоа: 

- зграда-В2-2, кат бр.001 деловен простор со пов-
ршина од 228м² 

- зграда-В2-2, приземје со површина од 87м². 
                        

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

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

 
Бр. 42-10421/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5843. 
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.  8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 
180/2014), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 – душек војнички троделен II категорија….40 парчиња. 
 

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

на трајно користење без надомест на Казнено - поправ-
ната установа Затвор Битола. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-
торот на Казнено -поправната установа Затвор Битола 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 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. 42-10427/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5844. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.12.2014  го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ „ИТА-
ЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН"  

ДОО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп градежно земјиште и за склучување 
на договор за давање под долготраен закуп градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
проектирање, градежништво, производство и услуги 
„Италиан мацедониан повер генератион“ ДОО Скопје, 
со седиште во Скопје, ул.Борка Талевски бр.55-1/2 
Центар, заради изградба на мала хидроелектрична цен-
трала со референтен број 351 (дел од зафат и машинска 
зграда) и пропратни објекти во КО Зрновци, за градеж-
ното земјиште во вкупна површина од 4830 м2 кое 
претставува: 

- КП бр.4645/6 КО Зрновци со површина од 2126 
м2, сопственост на Република Македонија евидентира-
но во Имотен лист бр.1 за КО Зрновци и 

- КП бр.4645/8 КО Зрновци со површина од 2704 
м2, сопственост на Република Македонија евидентира-
но во Имотен лист бр.1 за КО Зрновци. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10444/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5845. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 
53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 
39/2014, 42/2014 и 166/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.12.2014 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ОДЛУКАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА  

ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за категоризација на државните па-

тишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.133/11, 20/12, 41/12, 107/13 и 17/14), во членот 1 во 
табелата “Р29“ Регионални патишта точката 9 се 
брише. 

Точките 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 
22 стануват точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 и 21.  

По точката 23 која станува точка 22 се додава нова 
точка 23 која гласи: 

 

23 Р29281 
Врска со Р2248 – Опила – 

Врска со Р1205 
 

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

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

 
Бр. 42-10449/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5846. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 8 став 
6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 
103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 13.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И ЗА  

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на периодот на закуп 

на градежно земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/12 
и 79/13) во членот 4 ставот 2 зборовите „27.939.50 евра 
во денарска противвредност според средниот курс од 
Народна банка на Република Македонија на датумот на 
уплата, што претставува усогласување на плаќањето на  
закупнината за првите пет години“ се заменуваат со 
зборовите „58.821,5 евра во денарска противвредност 
според средниот курс од Народна банка на Република 
Македонија на датумот на уплата, што претставува за-
купнина за првите пет години, како и износ од 
19.557,65 евра што претставува усогласување на плаќа-
њето на закупнината за првите пет (5) години, кој заку-
попримачот ќе ги плати во рок од шеесет (60) дена  од 
денот на склучување на Анексот бр. 2 кон  Договорот 
за долготраен закуп на градежно земјиште.“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10457/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5847. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2014 година донесе  

 
О Д Л У К А 

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

РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на  Програма-

та за изменување и дополнување на Годишната програ-
ма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони за 2014 година, бр. 01-
1510/1, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони, на седни-
цата, одржана на 26.11.2014 година. 

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

 
Бр. 42-10458/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5848. 
Врз основа на член 16 став 10 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за размена на земјоделско земјиште во соп-
ственост на Република Македонија со земјоделско зем-
јиште во приватна сопственост на Владица Влакевска. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10472/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5849. 
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.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на  Република Македонија, на седницата од-
ржана на 13.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА ЛЕКОВИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари -  патнички моторни возила и тоа:   

1. Патничко моторно возило: марка ФОРД ФИЕСТА, 
тип COMFORT, број на шасија WFOHXXGAJH6L32949, 
број на мотор 6L32949, регистарска ознака SK-803-PE, 
година на производство 2005, работна зафатнина  на 
моторот 1399см3, сила на моторот 50 kW/ks, боја на ка-
росеријата бела 01, вредност 0,00 денари. 

2. Патничко моторно возило: марка ФОЛКСФАГЕН, 
тип POLO 1.9 SDI, број на шасија WVWZZ29NZ5Y148603, 
број на мотор ASY291451, регистарска ознака SK-057-
OP, година на производство 2005, работна зафатнина  
на моторот 1896 см3, сила на моторот 47 kW/ks, боја на 
каросеријата   бела 01,  вредност 0,00 денари. 

3. Патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, тип 
SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463315, број на мо-
тор B10S1/067647KB2, регистарска ознака  SK-851-SB, 
година на производство 2008, работна зафатнина  на мо-
торот 995 см3, сила на моторот 48,5 kW/ks, боја на каросе-
ријата бела 01, вредност 70.570,00 денари. 

4. Патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, тип 
KLAK SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463231, број 
на мотор B10S1/067455KB2, регистарска ознака  SK-683-
SA, година на производство 2008, работна зафатнина  на 
моторот 995 см3, сила на моторот 48.5 kW/ks, боја на ка-
росеријата бела 01, вредност 70.570,00 денари. 

5. Патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, тип 
SPARK, број на шасија KL1KF480J8C460979, број на мо-
тор B10S1/064239KB2, регистарска ознака  SK-684-SA, 
година на производство 2008, работна зафатнина  на мо-
торот 995 см3, сила на моторот 48.5 kW/ks, боја на каросе-
ријата бела 01, вредност 70.570,00 денари. 

6. Патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, тип 
KLAK TEMPO 1.0, број на шасија KL1KF480J8C463237, 
број на мотор B10S1/067478KB2, регистарска ознака SK-
686-SA, година на производство 2008, работна зафатнина  
на моторот 995 см3, сила на моторот 48 kW/ks, боја на ка-
росеријата  бела 01, вредност 70.570,00 денари. 

7. Патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, тип 
KLAK SPARK, број на шасија KL1KF480J8C461044, број 
на мотор B10S1/064423KB2, регистарска ознака  SK-687-
SA, година на производство 2008, работна зафатнина  на 
моторот 995 см3, сила на моторот 48.5  kW/ks, боја на ка-
росеријата бела 01, вредност 70.570,00 денaри. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Агенцијата за ле-
кови.  

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Агенцијата за лекови,  со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 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. 42-10489/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  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 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 
I. КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ 

5850. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за 

лекови.  
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Агенцијата за лекови, со кој се уредуваат  

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
 Бр. 42-10490/1                                                                                                          Заменик на претседателот                 

13 декември 2014 година                                                                                                           на Владата на Република 
            Скопје                                                                                                                             Македонија,               

     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5851. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНО КООРДИНА-
ТИВНО ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ИКТ - ПРО-

ЕКТИТЕ ВО ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Централното координа-

тивно тело за координација на ИКТ-проектите во 
државната администрација. 

 
Член 2 

Со Централното координативно тело за координа-
ција на ИКТ-проектите во државната администрација 
претседава министерот за информатичко општество и 
администрација, а негов заменик е заменик – министе-
рот за информатичко општество и администрација. 

 
Член 3 

Централното координативно тело за координација 
на ИКТ-проектите во државната администрација е сос-
тавено од по еден претставник – член и еден заменик 
член од Министерството за информатичко општество и 
администрација, Генералниот секретаријат на Владата 
на Република Македонија, Кабинетот на заменикот на 
претседателот на Владата задолжен за економски пра-
шања и за координација со економските ресори, Ми-
нистерството за внатрешни работи, Министерството за 
финансии, Министерството за здравство, Министер-
ството за образование и наука, Министерството за 
правда, Министерството за економија, Министерството 
за труд и социјална политика, Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, Министерството за правда – Управа за водење на 
матичните книги, Министерството за финансии - Ца-
ринска управа, Министерството за финансии – Управа 
за јавни приходи, Агенцијата за катастар на недвиж-
ности, Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија, Централниот регистар на Република Македони-
ја и Заедницата на единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 4 

Административно - техничките работи за потребите 
на Централното координативно тело за координација 
на ИКТ-проектите во државната администрација ги 
врши Министерството за информатичко општество и 
администрација. 

 
Член 5 

Делокругот на работа на Централното координатив-
но тело за координација на ИКТ-проектите во државна-
та администрација е во функција на:  

- следење на инвестициите и развојот на ИТ-ин-
фраструктурата во администрацијата; 

- поефикасно користење на ресурсите кои се корис-
тат за развој на ИКТ инфраструктурата во државните 
институции; 

- предлагање на усогласени мерки до Владата на 
Република Македонија за подобрување на областа на е-
Влада. 

 
Член 6 

Централното координативно тело за координација 
на ИКТ-проектите во државната администрација за 
својата работа донесува деловник во кој се утврдува 
начинот на работата, динамиката на одржување на ра-
ботните средби и одлучувањето. 

 
Член 7 

Централното координативно тело за координација 
на ИКТ-проектите во државната администрација ја из-
вестува Владата на Република Македонија за својата 
работа на секои 6 месеци. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 42-10500/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5852. 
Врз основа на член 3 став (6) од Закон за производи 

за заштита на растенијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 110/2007,  20/2009, 17/2011, 
53/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ 
НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ УВОЗ И ИЗВОЗ НА 
ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

 
Член 1 

За вршење на увоз и извоз на производите за зашти-
та на растенијата се определуваат следните гранични 
премини:  

- за железнички превоз: Табановце – Куманово, 
Гевгелија – Гевгелија;  

- за патен превоз: Долно Блаце – Скопје, Табановце 
– Куманово,  Деве Баир – Крива Паланка, Ново Село – 
Струмица, Богородица – Гевгелија, Меџитлија – Бито-
ла и Ќафа Сан – Струга и 

- за воздушен превоз: Аеродром Александар Вели-
ки – Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10504/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5853. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеа 2 од Законот за 

високото образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 
115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14 
и 130/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.12.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВ-
НИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА И УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА  

2014/2015 ГОДИНА 
 
1. Во Одлуката за давање согласност на конкурсите 

за запишување на студии од трет циклус на јавните ви-
сокообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип во академската 2014/2015 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 114/14), во точ-
ката 1, по зборовите „30.04.2014 година“ се додаваат 
зборовите и „Одлуката бр. 07-1317/8 од 22.10.2014 до-
несена на 181-та седница на Ректорската управа на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, од-
ржана на 22.10.2014 година.“. 

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

 
Бр. 42-10519/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5854. 
Врз основа на член 8, став (2) од Законот за ревизи-

ја („Службен весник на Република Македонија" бр. 
158/10, 135/11, 188/13, 43/14 и 138/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТ НА СО-
ВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕ-

ВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Статут на Со-

ветот за унапредување и надзор на ревизијата на Ре-
публика Македонија бр.03-524/2 од 13.12.2014 година, 
донесен од  Советот за унапредување и надзор на реви-
зијата на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10527/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5855. 
Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжи-

телни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 
84/2012 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
17.000 литри еуродизел бс на Град Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сооб-
раќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корис-
ници на услугата од проектот за користење бесплатна 
услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со 
социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и 
други права за зима 2015 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на 
товар на Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10537/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5856. 
Врз основа на член 43 од Законот за судска служба 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
98/2008, 161/2008, 6/2009 и 150/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на судските службе-

ници за 2015 година изнесува 76,8 денари. 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе отпочне да се применува од 01 јануари 2015 година. 

 
Бр. 42-10583/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5857. 
Врз основа на член 83 став 4 од Законот за судска 

служба („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/2008, 161/2008, 6/2009 и 150/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА  

ПОЛИЦИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на припадниците на 

судската полиција за 2015 година изнесува 76,8 денари. 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе отпочне да се применува од 01 јануари 2015 година. 

 
Бр. 42-10584/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5858. 
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. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за гастроентерохепа-
тологија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната  
ствар од член 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. 42-10601/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5859. 
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. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

   
 Вид на 

опрема 
Модел Производител Количина 

1. Механички 
кревети DM 1211 Дарко 10 

2. Душеци – 
обични DY 1120 Дарко 10 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за уво, нос и грло 
- СКОПЈЕ. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за уво, нос и грло - СКОПЈЕ, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
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. 42-10603/5 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5860. 
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. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.12.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА –  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 
  Вид на 

опрема 
Модел Производител Количина 

1. Електрични 
кревети DM 2211 Дарко 6 

2. Душеци - ан-

тидекубитни DY 1130 Дарко 5 

3. Душеци – 
обични DY 1120 Дарко 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Универзитетска клиника за државна карди-

охирургија - СКОПЈЕ. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника за државна кардиохирургија - СКОПЈЕ, со 

кој се уредуваат  правата и обврските за движните  

ствари од член 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. 42-10603/6 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5861. 
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. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

13.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ  

ОХРИДСКИ„ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 

 
  

Вид на 
опрема 

Модел Производител Количина 

1. 
Електрични 

кревети 
DM 
2211 

Дарко 8 

2. 
Механички 

кревети 
DM 
1211 

Дарко 26 

3. 
Душеци – 

обични 
DY 1120 Дарко 34 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Универзитетска клиника по хируршки бо-

лести „Св.Наум Охридски„ - СКОПЈЕ. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охрид-

ски“ - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат  правата и об-

врските за движните  ствари од член 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. 42-10603/7 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5862. 
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. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

13.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА -  

ГЕВГЕЛИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 

   
 Вид на опрема Модел Производител Количина 

1. 
Механички 

кревети 
DM 1211 Дарко 10 

2. 
Душеци – 

обични 
DY 1120 Дарко 10 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Општа болница - ГЕВГЕЛИЈА. 
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Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - ГЕВГЕЛИЈА, со кој се уредуваат  правата и об-

врските за движните  ствари од член 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. 42-10603/8 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5863. 
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. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА 

– ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Општа болница - Прилеп. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - Прилеп, со кој се уредуваат  правата и обврските 

за движните  ствари од член 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. 42-10603/9 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5864. 
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. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА 

– СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - Струмица. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - Струмица, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните  ствари од член 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. 42-10603/10 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5865. 
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. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА 

– ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница – Дебар, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движните  ствари од член 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. 42-10603/11 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5866. 
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. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА 

– ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - Гостивар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - Гостивар, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните  ствари од член 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. 42-10603/12 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5867. 
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. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - 

ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 

 
Вид на  
опрема 

Модел Производител Количина 

1. 
Механички 

кревети 
DM 1211 Дарко 10 

2. 
Душеци – 

обични 
DY 1120 Дарко 10 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - ВЕЛЕС. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - ВЕЛЕС, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движните  ствари од член 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. 42-10603/13 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5868. 
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. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА –  

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 
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 Вид на опрема Модел 
Производи-

тел 
Количина 

1. 
Електрични 

кревети 
DM 2211 Дарко 10 

2. 
Механички 

кревети 
DM 1211 Дарко 20 

3. 
Душеци – 

обични 
DY 1120 Дарко 30 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Клиничка болница - ШТИП. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Клиничка 

болница - ШТИП, со кој се уредуваат  правата и об-

врските за движните  ствари од член 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. 42-10603/14 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5869. 
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. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА –  

ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 

  
 Вид на опрема Модел Производител Количина 

1. 
Електрични 

кревети 
DM 2211 Дарко 10 

2. 
Механички 

кревети 
DM 1211 Дарко 68 

3. 
Душеци – 

обични 
DY 1120 Дарко 78 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Клиничка болница - ТЕТОВО. 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Клиничка 

болница - ТЕТОВО, со кој се уредуваат  правата и об-

врските за движните  ствари од член 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. 42-10603/15 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5870. 
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. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА –  

БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 

   
 Вид на опрема Модел Производител Количина 

1. 
Механички 

кревети 
DM 1211 Дарко 10 

2. 
Душеци – 

обични 
DY 1120 Дарко 10 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Клиничка болница - БИТОЛА. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Клиничка 

болница - БИТОЛА, со кој се уредуваат  правата и об-

врските за движните  ствари од член 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. 42-10603/16 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5871. 
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. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА  

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 Вид на опрема Модел Производител Количина 

1. 
Механички 

кревети 
DM 1211 Дарко 10 

2. 
Душеци – 

обични 
DY 1120 Дарко 10 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Градска општа болница „8-ми Септември„ 
- СКОПЈЕ. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Градска оп-
шта болница „8-ми Септември„ - СКОПЈЕ, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните  ствари од 
член 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. 42-10603/17 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5872. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕ-
ТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 
постапка на Министерство за здравство бр. 09-216/34 
од 9.12.2014 година. 

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

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

 
Бр. 42-10831/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5873. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-

СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-

МЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство бр. 09-167/3 од 9.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

Македонија“. 
 

Бр. 42-10831/2 Заменик на претседателот  
13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5874. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

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

на 13.12.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА КУЛТУРА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-

стапка на Министерство за култура бр. 09-204/8  од 

9.12.2014 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10831/3 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5875. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 
ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на прив-
ремено одземени предмети на Министерство за земјо-
делство, шумарство и водостопанство бр.42-88/1 од      
24 декември  2013 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.8/2014). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10831/4 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5876. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА 
ПРЕСУДА НА ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда на Државно пра-
вобранителство на Република Македонија бр.42-8865/4 
од 16 октомври 2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.154/2014). 

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

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

 
Бр. 42-10831/5 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5877. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 
ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на прив-
ремено одземени предмети на Министерство за здрав-
ство бр.42-2053/1 од 5 март 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.45/2014). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10831/6 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5878. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
 

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

вање согласност на Решението за отстапување на прив-
ремено одземен предмет на Министерство за култура 
бр.42-436/5 од 14 јануари 2014 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.10/2014). 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10831/7 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5879. 
Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

2.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 

НА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА СКИЈАЧКИ 

ЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА КО ШИПКОВИЦА, 

КО ШИПКОВИЦА, ВОН ГР. ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистичка планска документација за изградба 

на Туристичка развојна зона скијачки центар Попова 

Шапка КО Шипковица, КО Шипковица вон гр., Оп-

штина Тетово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена со вкупна површина од 23401 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6264/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5880. 
Врз основа на член 11 точка 6  од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

кедонија”  бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 

97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Репуб-

лика Македонија, на  седницата одржана на 13.12.2014 

година  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА 

БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРА-

БОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност  на  Одлуката 

за утврдување на висината на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на вработените во Јавното 

претпријатие  за железничка инфраструктура Македон-

ски железници – Скопје, бр.1206/1-2 од 30.10.2014 го-

дина, донесена од Управниот одбор на ова јавно прет-

пријатие, на седницата, одржана на 30.10.2014 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија ” .  

 

Бр. 42-8828/1 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5881. 
Врз основа на член 383 став (2)  од Законот за тр-

говските друштва („Службен весник на Република Ма-

кедонија”  бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 

42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 

120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Вла-

дата на Република Македонија во својство на Собрание 

на Акционерското друштво во државна сопственост за 

вршење на дејноста давател на услуги на воздухоплов-

ната навигација М-НАВ АД Скопје, на  седницата од-

ржана на 13.12.2014 година  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОДОТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕ-

НИТЕ ВО АД ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ 

НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност  на  Одлуката за 

утврдување на висината на бодот за пресметување на 

платите на вработените во АД во државна сопственост 

за вршење на дејноста давател на услуги на воздухоп-

ловната навигација, бр.02-1478/12 од 11.11.2014 година, 

донесена од Управниот одбор на ова акционерско друш-

тво, на седницата, одржана на 11.11.2014 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-10632/1 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

5882. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за научно - 

истражувачката дејност („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 

147/13 и 14/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ПОДГОТОВКИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 

ЈАВНА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА  

ФИЛМ-ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА ВО ОХРИД 

 

1. За претседател и членови на Комисијата за врше-

ње на подготовките за почеток со работа на Јавната на-

учна установа - Институт за филм-Филмска академија  

во Охрид се назначуваат: 

а) за претседател 

- проф. д-р Тања Каракамишева, професор на Прав-

ниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје. 

б) за членови 

- проф. д-р Жарко Башески, професор на Факулте-

тот за ликовни уметности - Скопје; 

- проф. д-р Бранислав Саркањац, професор на Фи-

лозофскиот факултет - Скопје; 

- доц. д-р Валентина Божиновска, професор на Фа-

култетот за драмски уметности – Скопје и 

- доц. д-р Никола Жежов, професот на Филозофски-

от факултет – Скопје. 

2. Комисијата од точка 1 треба да ги изврши подго-

товките за почеток со работа на Јавната научна устано-

ва - Институт за филм-Филмска академија  во Охрид, 

согласно член 19 од Законот за на тражувачка-

та дејност. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 42-10271/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5883. 
Врз основа на член 23, став 1 од Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија" бр.29/02, 

66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14 и 

138/14), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 13.12.2014 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗ-

ВОЈ НА СПОРТОТ ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Програмата за развој на спортот во Република 

Македонија за периодот 2013-2017 година („Службен 

весник на Република Македонија" бр.4/13) во Глава V. 

во пасусот 3, по зборовите „буџетите на единиците на 

локалната самоуправа“, по запирката се додаваат збо-

ровите: 

„преку донации на правни лица кои вршат дејност 

од областа на спортот,". 

 

Член 2 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија", a ќе отпочне да се применува од 1 

јануари 2015 година. 

 

Бр. 42-10565/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

5884. 

Врз основа на член 14 став (4) од Законот за правос-

удниот испит („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 137/13), министерот за правда, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-

НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА-

ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-

ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДНИОТ 

ИСПИТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во 

однос на просторните услови и материјално-техничката и 

информатичката опрема на просториите за полагање на 

правосудниот испит (во натамошниот текст:испитот).  

 

Член 2 

Полагањето на испитот се спроведува во две просто-

рии од кои секоја одделно треба да биде опремена со: 

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 

за тестирање, пет за членовите на комисијата и еден за 

серверот, 

- најмалку 36 столчиња,  
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- дисплеј за објавување на резултатите  со димензии 

од најмалку 2x2 метри, 

- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19”, 

- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 

процесот на тестирање, 

- локална комуникациска мрежа, 

- мрежен преклопник и  

- мрежна камера за снимање на полагањето. 

  

Член 3 

Просториите за полагање на испитот имаат интер-

нет конекција од минимум 10мб/с, наменета за елек-

тронското полагање  на правосудниот испитот и прис-

тап до апликацијатана Министерството за правда за 

спроведување на електронско полагање на испитот. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во  ,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 01-3316/5  

10 декември 2014 година Министер, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

_________ 

5885. 

Врз основа на член 17 став (3) и член 25 став (2) од 

Законот за  правосудниот испит („Службен  весник  на 

Република Македонија“ бр. 137/13), министерот за 

правда, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ПРВИОТ И 

ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ И 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО 

ЗА ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДЕН ИСПИТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на боду-

вање на првиот и вториот дел од правосудниот испит 

(во натамошниот текст: испитот)  и формата и содржи-

ната на уверението за положен правосуден испит.  

 

Член 2 

(1) Првиот дел од испитот содржи по 50 прашања 

со пет опции за заокружување од секој предмет и се 

полага електронски во траење од 120 минути за секој 

од предметите. Точниот одговор на прашањата се бо-

дува со 1 поен, сличните одговори со точниот одговор 

се бодуваат со 0 поени, неточниот одговор во мал обем 

се бодува со 0 поени, а неточниот одговор во голем 

обем со - 0,5 поени.   

(2) Кандидатот го положил предметот ако освоил 

најмалку 35 поени. 

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испи-

тот му се овозможува  полагање на вториот дел од ис-

питот кој се состои од проучување на две студии на 

случај и одговарање на шест прашања кои произлегу-

ваат од студијата.  Вториот дел од испитот се полага во 

вид на електорнска студија на случај во траење од 120 

минути за секој предмет. Секоја од студиите на случај 

содржи по шест прашања, при што секое од прашањата 

има десет можни опции на одговор. Точниот одговор 

се бодува со 5 поени, додека сличните одговори со точ-

ниот одговор и различните одговори се бодуваат со 0 

поени. Максималниот број на освоени поени за секоја 

од студиите на случај посебно изнесува 30 поени.  

(4) Кандидатот ја положил студијата на случај ако 

освоил најмалку 21 поен. 

 

Член 3 

(1) На кандидатот кој го положил испитот му се из-

дава  уверение за положен правосуден испит на образе-

ц  кој се печати на хартија во жолта боја со формат А4.   

(2) Уверението од став (1) на овој член содржи: нат-

пис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство за 

правда, Скопје“; број и датум на издавање на уверени-

ето; податоци за книгата за евиденција; натпис: „УВЕ-

РЕНИЕ за положен правосуден испит“; име, татково 

име и презиме на кандидатот, година и место на ра-

ѓање; назив на Универзитетот на кој кандидатот дипло-

мирал; датум на дипломирањето; датум кога  е  поло-

жен испитот;  текст: „Ова уверение се издава врз осно-

ва на член 25 став 1 од Законот за правосудниот испит 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

137/13); име и презиме и потпис на министерот за 

правда и место за печат. 

(3) Образецот на уверението за положен правосуден 

испит е даден во прилог и е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на полага-

ње на правосудниот испит („Службен весник на Соци-

јалистичка Република Македонија“ бр. 9/89).  

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 01-3929/1  

10 декември 2014 година Министер, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

5886. 
Врз основа на член 40 став (7) од Законот за генет-

ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот 
за животна средина и просторно планирање во соглас-
ност со министерот за надворешни работи, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕ-
НАМЕРНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ГМО ВО ЖИ-
ВОТНАТА СРЕДИНА, А КОИ МОЖАТ ДА ИМА-
АТ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЈЕТО 
НА ЛУЃЕТО И ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА  

ТЕРИТОРИЈАТА НА ДРУГА ДРЖАВА(
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и поста-
пката за спроведување на активностите во случај на не-
намерно ослободување на ГМО во животната средина, 
а кои можат да имаат негативни последици за здравјето 
на луѓето и за животната средина на територијата на 
друга држава. 

 
Член 2 

(1) Во случаите кога постои ненамерно ослободува-
ње на ГМО во животната средина кое може или би мо-
жело да доведе до ненамерно прекугранично движење 
на ГМО кое би можело да има значително влијание врз 
животната средина и здравјето на луѓето, органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина преку органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на надво-
решните работи во рок не подолг од 15 дена ја известу-
ва засегнатата држава.  

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член сод-
ржи: 

- достапни релевантни информации за проценетите 
количества и релевантни карактеристики и/или особи-
ни на живиот модифициран организам; 

- информации за околностите и проценетото време 
на ослободување и на употреба на живиот модифици-
ран организам; 

- какви било достапни информации за можното не-
гативно влијание врз зачувувањето и врз одржливото 
искористување на биолошката разновидност, имајќи ги 
во предвид и ризиците за здравјето на луѓето, како и 
расположливите информации за можните мерки  на уп-
равување со ризикот; 

- преземените мерки од нотификаторот и дополни-
телните мерки што планираат да се преземат за нама-
лување или за отстранување на последиците од нена-
мерното ослободување на ГМО во животната средина; 

- други информации кои се сметаат за релевантни и 
- лице за контакт.  
(3) Известувањето од ставот (2) на овој член до за-

сегнатата држава се доставува преведено на англиски ја-
зик или на официјалниот јазик на засегнатата држава. 

(4) Во известувањето од ставот (2) на овој член се 
определува рокот во кој се бара надлежниот орган од 
засегнатата држава да се произнесе во однос на доста-
веното известување.  

                                                                 
() Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на 

Советот од 25 јуни 2002 година за склучување, во името на 

Европската заедница, на Картагенскиот протокол за биосигур-
ност, CELEX бр.32002D0628. 

(5) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на животната средина може 
да го продолжи рокот од став (4) на овој член  по  бара-
ње од засегнатата држава во зависност од влијанието 
на последиците од ненамерното ослободување на ГМО 
во животната средина и потребните мерки кои треба да 
се преземат. 

 
Член 3 

(1) Заради намалување или ограничување на по-
следиците од ненамерно ослободување на ГМО во жи-
вотната средина, органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на животната 
средина покрај известувањето од член 2 на овој пра-

вилник може да иницира соработка  и да предложи 
мерки согласно Правилникот за содржината на планот 
за итни мерки („Службен весник на Република Македо-
нија“бр.163/09).  

(2) Доколку постои склучен договор или на друг на-
чин регулирана соработка со засегнатата држава во тој 
случај соработката ќе се одвива согласно воспоставе-

ните постапки за соработка. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 

Бр. 07-6915/6 Бр. 07-37092/2 
30 октомври 2014 година 10 декември 2014 година 

Скопје Скопје 
  

Министер  за животна средина Министер за надворешни 
и просторно планирање, работи, 

Нурхан Изаири, с.р. Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 

5887. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеjа 3, а во врска 

со членовите 84 и 87 од Законот за електронските ко-
муникации („Службен весник на Република Македо-
нија“ 39/2014), директорот на Агенцијата за електрон-
ски комуникации на ден 17.12.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БИТСТРИМ ПРИСТАП 

И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

Предмет 
 
Со овој Правилник се пропишува начинот за обез-

бедување на битстрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга од страна на оператор со значителна па-
зарна моќ на релевантниот пазар за продажба на произ-
води и услуги на големо – Пристап до услуги со широк 

опсег, (во натамошниот текст: Оператор). 
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Член 2 

Цел 

 

Со овој правилник ќе се овозможи Операторот да 

ги исполни сите разумни барања за пристап доставени 

од други оператори (во понатамошниот текст опера-

тор-корисник) преку обезбедување на битстрим прис-

тап или препродажба на битстрим услуга. 

 

Член 3 

Дефинирање на битстрим пристап 

 

(1) Битстрим пристапот се дефинира преку следни-

те главни елементи: 

- брз пристапен линк до просториите на крајниот 

корисник (дел на краен корисник) обезбеден од Опера-

торот; 

- капацитет за пренос (трансмисија) за широкопоја-

сен пристап до услуги (broadband)  во двете насоки 

(при што каналите за пренос во двата правци; можат да 

бидат асиметрични) овозможувајќи им на операторите-

корисници да понудат свои услуги на крајните корис-

ници; 

- операторите-корисници имаат можност да ги из-

двојат своите услуги со менување на техничките карак-

теристики (директно или индиректно) и/или со корис-

тење на нивната сопствена мрежа; 

- битстрим пристапот е големопродажен производ 

кој се состои од пристапен линк (бакар или оптика) 

и/или услуги на пренос преку “backhaul” и/или `рбетна 

мрежа (“backbone ATM”, “backbone IP”). 

(2) DSL услугите понудени на операторите-корис-

ници преку целосно разврзан пристап на локална јамка, 

поделен пристап на локална јамка и препродажба не се 

сметаат за битстрим пристап. 

(3) При битстрим пристапот, DSLAM/OLT опрема-

та на Операторот е управуван од Операторот, со што 

не се дава можност операторот-корисник технички да 

го промени пристапниот линк до крајниот корисник. 

 

II. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА  

ПОНУДА 

 

Член 4 

Референтна понуда 

 

Референтната понуда која Операторот има обврска 

да ја достави до Агенцијата согласно членот 84 од За-

конот за електронските комуникации, треба особено да 

содржи: 

а) oпшти услови за битстрим пристап или препро-

дажба на битстрим услуга; 

б) технички можности за битстрим пристап или 

препродажба на битстрим услуга; 

в) информации за битстрим пристап или препро-

дажба на битстрим услуга; 

г) информации за опремата, безбедносни процедури 

и применливи инструкции/стандарди за нејзино пов-

рзување; 

д) цени, во кои е вклучен надоместок за почетно 

приклучување (како на пр. определена опрема, вос-

поставување на линии, тестирање, ангажирање на чо-

вечки ресурси) и месечен надоместок (тековни трошо-

ци за одржување и користење на опрема и обезбедени 

ресурси); 

ѓ) склучување на договори (времетраење, раскину-

вање, решавање на спорови); 

е) информации и услови за колокација; 

ж) сите постапки за обесштетување и 

з) предвидувања и банкарска гаранција. 

 

II.1 Општи услови за битстрим пристап или  

препродажба на битстрим услуга 

 

Член 5 

Барање за склучување на договор 

 

Барањето за склучување договор за битстрим прис-

тап или препродажба на битстрим услуга што го под-

несува операторот-корисник до Операторот, меѓу дру-

гото, 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 бит-

стрим пристап и препродажба на битстрим услуга; 

г) ниво на битстрим пристап и препродажба на бит-

стрим услуга; 

д) адреси на пристапните точки за кои операторот-

корисник поднесува барање за битстрим пристап и 

препродажба на битстрим услуга; 

ѓ) предвиден (планиран) рок за времетраење на до-

говорот. 

 

Член 6 

Реализација на битстрим пристап или препродажба 

на битстрим услуга 

 

(1) Операторот ќе почне да дава битстрим пристап 

или препродажба на битстрим услуга ако операторот-

корисник има писмено барање од претплатникот на ко-

го треба да му обезбеди електронски комуникациски 

услуги. 

(2) Барањето од став (1) на овој член најмалку сод-

ржи податоци за идентификација на корисникот и пот-

пис, како и видот на услугата што сака да му биде обез-

бедена од операторот-корисник. 

(3) За реализација на битстрим пристап или препро-

дажба на битстрим услуга од страна на операторот-ко-

рисник не е предуслов да постои претплатнички дого-

вор помеѓу претплатникот и Операторот. 

(4) Операторот во својата референтна понуда треба 

да наведе рокови за реализација на битстрим пристап и 

препродажба на битстрим услуга. 

(5) Времето за реализација на битстрим пристап и 

препродажба на битстрим услуга за претплатници на 

операторот-корисник треба да биде еквивалентно  на  

времето на реализација на барања од претплатници на 
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Операторот на квартално ниво, во рамки на отстапува-

ње од најмногу 10%. Операторот треба да води еви-

денција на квартално ниво за времето за реализација на 

битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, 

што треба особено да содржи: 

- име и презиме на корисник; 

- адреса; 

- време на поднесување на барање; 

- време на реализирање на барање. 

(6) Операторот корисник  има право да побара каз-

нени пенали за пречекорување на времето за реализа-

ција на барањата за битстрим пристап и препродажба 

на битстрим услуги во случај кога времето на реализа-

ција на барањето е најмалку за 50 % поголемо од про-

сечното време  за реализација на барањата од  операто-

рот во истиот квартал, со тоа што: 

- казнениот пенал  нема да биде помал од 10% од 

месечниот надоместок на услугата за секој ден доцне-

ње на барањата на операторот корисник  во случај кога 

времето на реализација на барањето е за 50 % поголемо 

од просечното време  за реализација на барањата од 

операторот во истиот квартал.  

- казнениот пенал  нема да биде помал од 20% од 

месечниот надоместок на услугата за секој ден доцне-

ње на барањата на операторот корисник  во случај кога 

времето на реализација на барањето е за 100 % поголе-

мо од просечното време за реализација на барањата од 

операторот во истиот квартал. 

 

II.2 Технички можности за битстрим пристап или 

препродажба на битстрим услуга 

 

Член 7 

Битстрим пристап преку бакар 

 

Постојат три нивоа на битстрим пристап преку ба-

кар и тоа: 

а) Ниво 1: Операторот дава пристапен линк до DSL 

до краен корисник и го предава битстримот на операто-

рот-корисник директно по DSLAM. Операторот-корис-

ник може да побара од Операторот да добие технички 

променет производ (дел за пристап) за тој да може да ко-

ристи една или повеќе од имплементираните битски бр-

зини или да побара Операторот да имплементира друга 

битска брзина по избор на крајниот корисник, доколку 

тоа е технички можно (Прилог 1, Опција 1). 

На ова ниво операторот-корисник кој е физички 

присутен на DSLAM, се овозможува тој самиот да ја 

обезбедува „backhaul“ услугата и може целосно да ја 

користи сопствената мрежа. Тоа му овозможува да го 

определи квалитетот на услугата низ `рбетните мрежи 

и да понуди подобар квалитет на „backhaul“ услугата, 

при тоа нудејќи му на крајниот корисник DSL услуга 

со други технички карактеристики. 

б) Ниво 2: Операторот дава пристапен линк до DSL 

до краен корисник и „backhaul“ услуга, при што бит-

стрим пристапот на операторот-корисник е на ATM-

PoP или на други технологии кои се користат (на тех-

нолошко ниво соодветно со ATM). Операторот- корис-

ник управува со серверот за далечински пристап до 

бродбенд (BRAS-broadband remote access server) и има 

можност да ги промени неговите параметри, во завис-

ност од типот на BRAS (Прилог 1, Опција 2). 

На ова ниво операторот-корисник може да му обез-

бедува на крајниот корисник услуги со различни тех-

нички карактеристики. 

в) Ниво 3: Операторот обезбедува пристапен линк 

до DSL до краен корисник и „backhaul“ услуга, при 

што битстрим пристапот на операторот-корисник е на 

ниво на IP (Прилог 1, Опција 3). 

На ова ниво сообраќајот се тунелира во IP управу-

вана мрежа, со што се овозможува операторот- корис-

ник да го гарантира квалитетот на услугата. Интернет-

сообраќајот на операторот-корисник оди преку BRAS 

со кој управува Операторот. 

 

Член 8 

Битстрим пристап преку оптика 

 

Постојат две нивоа на битстрим пристап преку оп-

тика и тоа: 

(а) Ниво 2: Локален пристап преку виртуелно раз-

врзување - VULA (Virtual Unbundled Local Access). Ло-

кален пристап преку виртуелно разврзување е нефи-

зичка услуга за пристап, која во рамките на техничките 

можности му овозможува на операторот-корисник да 

пренесуваат сервиси преку пристапна мрежа базирана 

на оптика, со степен на контрола кој е сличен со степе-

нот на контрола постигнат кога се превзема физичката 

линија до корисникот. На сликата во Прилог 2 e прет-

ставено како треба да биде реализирано виртуелното 

разврзување на оптиката при FTTH (P2MP Point to 

Multi Point) мрежно сценарио. Клучни карактеристики 

на локален пристап преку оптика:  

- Поврзувањето со операторот што бара пристап 

треба да биде локална, т.е. на првата агрегациска точка 

таму каде што е технички можно. Во пракса тоа е ло-

кална точка каде што е лоциран првиот етернет свич на 

Операторот.  

- Локален пристап преку виртуелно разврзување 

треба да биде општ пристапен продукт. Локалниот 

пристап преку виртуелно разврзување не треба да го 

ограничува операторот корисник во поглед на услугите 

кои што ќе ги понуди до крајните корисници доколку 

за нивна реализација постои техничка можност.  

- Капацитетот на конекцијата помеѓу крајниот ко-

рисник и точката каде што е реализирано поврзувањето 

помеѓу операторите треба да биде загарантирана во 

рамки на техничките можности.  

- Со локалниот пристап преку виртуелно разврзува-

ње треба да му се овозможи на операторот корисник 

доволна флексибилност со цел да може да ги дифе-

ренцира услугите до крајните корисници. Операторот-

корисник во рамки на техничките можности треба да 

има слобода на пристапот со цел да може да нуди ди-

ференцирани усуги, како на пример услуги со различни 

QoS параметри.  
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- Овозможување на контрола на корисничката опре-

ма со цел остварување на придобивките од локалниот 

пристап преку виртуелно разврзување.  

(б) Ниво 3: Пристап на IP ниво.  

 Операторот обезбедува оптички пристапен линк до 

крајниот корисник преку GPON мрежа вклучително и 

оптичкиот сплитер, како и IP „рбетна мрежа (Согласно 

Прилог 2) на која операторот-корисник го обезбедува 

битстрим пристапот. Контролата на пристап која што 

ја има операторот корисник во случај на битстрими 

пристап на IP ниво и можноста за промена на технич-

ките параметри на услугите који што му се овозможу-

ваат до крајниот корисник е помала отколку во случај 

на локален пристап преку виртуелно разврзување. На 

ова ниво пристапот до интернет го обезбедува операто-

рот-корисник.  

 

Член 9 

Нивоа на битстрим пристап понудени  

од Операторот 

 

(1) Согласно техничките можности операторот во 

референтната понуда ги наведува нивоата на битстрим 

пристап определени во членовите 7 и 8 на овој правил-

ник што тој ќе ги обезбедува. 

(2) Агенцијата, при одобрувањето на референтната 

понуда, може да побара од Операторот да даде допол-

нително образложение за понудените нивоа на бит-

стрим пристап. 

 

Член 10 

Препродажба на битстрим услуга 

 

(1) За препродажба на битстрим услуга се смета ко-

га Операторот обезбедува пристапен линк независно 

од технологијата (бакар или оптика во пристапниот 

сегмент на мрежата на операторот) до краен корисник 

и „backhaul“ услуга независно од технологијата на 

пристапната мрежа, а исто така обезбедува и поврзува-

њена операторот-корисник на јавната IP мрежа на Ин-

тернет, при што услугата што му ја обезбедува Опера-

торот на операторот-корисник е иста со онаа што Опе-

раторот им ја обезбедува на своите претплатници 

(Прилог 1, Опција 4). 

(2) Операторот-корисник не треба да има своја ин-

фраструктура, единствено што треба да направи е ус-

лугата да ја понуди на пазарот (да ја брендира), испора-

ча и наплати. 

 

Член 11 

Обезбедување на дополнителни  

услуги 

 

Операторот при обезбедувањето на битстрим прис-

тап и препродажба на битстрим услуга треба да обезбе-

ди технички услови во трансмисионата мрежа за обез-

бедување на најмалку услугите: IP телефонија (VoIP), 

IP телевизија (IPTV) и видео на барање (VoD) изразени 

со поединечни цени за секоја услуга со квалитет една-

ков како за својата малопродажна деловна единица или 

за своите деловни единици или партнери. 

Член 12 

Самостоен битстрим пристап 

 

Самостоен битстрим или самостоен големопрода-

жен широкопојасен пристап (St-WBA - Stand-alone 

Wholesale Bitstream Access) е услуга при што претплат-

никот не плаќа месечна претплата на Операторот и не 

користи услуги понудени од Операторот. 

 

Член 13 

Пристапни точки 

 

Операторот во референтната понуда ги наведува 

следните информации за неговите пристапни точки за 

соодветното ниво на битстрим пристап и тоа: 

а) бројот, адресата и капацитетот на сите комута-

циски центри каде што може да се реализира битстрим 

пристапот; 

б) можни ограничувања, кои се оправдани од тех-

нички аспект, за бројот на оператори кои можат да 

пристапат на секој комутациски центар. 

 

Член 14 

Технички спецификации на  

точки за пристап 

 

(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 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 треба да се применат 

според следниот редослед: 

- национални стандарди; 

- стандарди на ETSI (Европски институт за стандар-

дизација во телекомуникациите) 

- препораки на ITU-T. 

 

II.3 Информации за битстрим пристап 

и препродажба на битстрим услуга 

 

Член 15 

Информации за мрежата 

 

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 пристапат и да го пла-

нираат развојот на нивната мрежа и услуги, а особено: 

а) архитектура и мапа на мрежата; 

б) типот, бројот и локацијата на целата опрема што 

се користи. 
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II.4 Информации за опремата, безбедносни  

процедури и применливи инструкции/стандарди  

за нејзино поврзување 

 

 

Член 16 

Информации за опремата 

 

Операторот во референтната понуда обезбедува ин-

формации за опремата што ќе се користи за обезбеду-

вање битстрим пристап за соодветното ниво на бит-

стрим пристап, како и безбедносните процедури и при-

менливите инструкции/стандарди за нејзино поврзу-

вање. 

 

Член 17 

Дефекти 

 

(1) Операторот во својата референтна понуда треба 

да наведе рокови за отстранување на дефекти за два ви-

да на дефекти и тоа: 

а) дефекти за кои е потребно пократко време на от-

странување и нивно процентуално учество во вкупниот 

број на дефекти; и 

б) дефекти за кои е потребно подолго време на от-

странување и нивно процентуално учество во вкупниот 

број на дефекти. 

(2) Доколку дефектот се случи во просторот на 

Операторот, времето за отстранување на дефектите за 

претплатници на операторот-корисник треба да биде 

еквивалентно на  времето за отстранување на дефекти 

за претплатници на Операторот на недискриминатор-

ска основа на квартално ниво во рамки на отстапувања 

од најмногу 10%. Операторот треба да води евиденција 

за пријавените дефекти, која треба особено да содржи: 

- име и презиме на корисник; 

- адреса; 

- време на пријавување на дефектот (за свои корис-

ници или за корисници на операторот-корисник); 

- време на отстранување на дефектот; и 

- краток опис на дефектот. 

(3) Надоместокот за отстранување на дефектот це-

лосно ќе биде на товар на Операторот, освен ако се до-

каже дека операторот-корисник е одговорен за настана-

тиот дефект. 

(4) Доколку Операторот не успее да го отстрани де-

фектот во рокот определен во референтната понуда, а 

операторот-корисник го отстрани дефектот на своја 

сметка според условите одредени од Операторот, соод-

ветните трошоци на истиот ќе му бидат надоместени 

од Операторот. 

(5) Операторот корисник  има право да побара каз-

нени пенали за пречекорување на времето за отстрану-

вање на дефекти во случај кога времето на отстранува-

ње на дефекти е најмалку за 50 % поголемо од просеч-

ното време  за поправање на дефекти од операторот во 

истиот квартал со тоа што: 

- казнениот пенал нема да биде помал од 10% од 

месечниот надоместок на услугата за секој ден доцне-

ње во случај кога времето на отстранување на дефекти 

е за 50 % поголемо од просечното време за отстранува-

ње на дефекти од операторот во истиот квартал.  

- Казнениот пенал нема да биде помал од 20% од 

месечниот надоместок на услугата за секој ден доцне-

ње на барањата на операторот корисник  во случај кога 

времето на отстранување на дефекти е за 100 % поголе-

мо од просечното време на отстранување   на дефекти 

од операторот во истиот квартал. 

 

II.5 Цени 

 

Член 18 

Контрола на цени, за битстрим и препродажба на 

битстрим услуга 

 

(1) Операторот во референтната понуда објавува 

поединечни цени за сите елементи со кои се обезбеду-

ва услугата за битстрим пристап и препродажба на бит-

стрим услуга со цел да се овозможи операторот-корис-

ник да не плаќа за елементи на мрежата или придруж-

ни средства коишто не му се нужно потребни за врше-

ње на неговите услуги. 

(2) Цените за битстрим пристап за нивоата 1, 2 и 3 

од член 7 на овој правилник треба да бидат базирани на 

трошоци. 

(3) При утврдувањето на усогласеноста на об-

врската од став (2) на овој член, Агенцијата ќе ја ко-

ристи LRIC методологијата со можност долгорочната 

предвидлива вредност на мрежните елементи за бит-

стрим пристап да се пресметува користејќи ги како ос-

нова тековните трошоци на Операторот. 

(4) Цените за битстрим пристап за нивоата 2, и 3 од 

член 8 на овој правилник треба да ги исполнуваат усло-

вите за економска репликабилност и ќе бидат предмет 

на тестови за економска репликабилност (или “margin 

squeeze” тестови) од страна на Агенцијата за електрон-

ски комуникации. 

(5) Цените за препродажба на битстрим услуга од 

член 10 на овој правилник треба да бидат определени 

врз основа на следната формула: 

 

Cw=Cr - CP 

 

каде што: 

Cw е големопродажна цена понудена од Операто-

рот; 

Cr е малопродажна цена на битстрим услугата што 

ја обезбедува Операторот за своите претплатници; 

CP е контролен процент, кој не смее да биде помал 

од 20% и поголем од 30%. 

(5) Агенцијата определува граници за СР поинакви 

од утврдените во став (4) на овој член во зависност од 

состојбата на пазарот, при што ќе го има предвид ба-

лансот меѓу краткорочната корист што би ја имал опе-

ратор-корисник со препродажба на битстрим услугата 

и долгорочната корист што би ја имал кога би инвести-

рал во сопствена инфраструктура. Агенцијата опреде-

лува граници за СР поинакви од утврдените во став (4) 
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на овој член и на барање на Операторот или на опера-

торот-корисник доколку истиот докаже дека со така 

определениот СР создава ситуација на цени за истисну-

вање на конкуренцијата. 

(6) На барање на операторот-корисник, Операторот 

треба да му овозможи еднократните надоместоци за ре-

ализација на битстрим пристап и препродажба на бит-

стрим услуга да бидат платени на 24 еднакви месечни 

рати, доколку општиот договор е склучен за период за 

и над две години. 

 

 

II.6 Склучување на договори 

 

Член 19 

Склучување на општ договор 

 

(1) Операторите склучуваат општ договор за бит-

стрим пристап или препродажба на битстрим услуга во 

рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесу-

вање на барањето за склучување општ договор за бит-

стрим пристап или препродажба на битстрим услуга. 

 (2) Доколку општиот договор не е склучен во ро-

кот утврден во став (1) на овој член, на барање доставе-

но од еден од операторите, Агенцијата постапува сог-

ласно Законот за електронските комуникации. 

(3) Општиот договор за битстрим пристап или 

препродажба на битстрим услуга треба да е во соглас-

ност со референтната понуда одобрена од Агенцијата и 

Законот за електронските комуникации и треба да сод-

ржи најмалку одредби за: 

a) правата и обврските на Операторот и операторот-

корисник; 

б) услугите и видот на колокацијата кои Операто-

рот ќе му ги обезбедува на операторот-корисник; 

в) времетраење на општиот договор кое не може да 

биде пократко од 2 години; 

г) начинот и постапката за раскинување и измена на 

општиот договор за битстрим пристап или препродаж-

ба на битстрим услуга; 

д) сите постапки за обесштетување. 

(4) Општиот договор за битстрим пристап или 

препродажба на битстрим услуга меѓу Оператор и опе-

ратор-корисник се доставува до Агенцијата во рок од 

15 дена од денот на неговото потпишување во печатена 

и електронска форма. 

(5) Агенцијата ги објавува оние делови од општиот 

договор на својата веб страна кои не се од доверлив ка-

рактер согласно одредбите на Законот за електронски-

те комуникации, прописите донесени врз основа на не-

го и друг закон. 

 

Член 20 

Склучување на посебни договори 

 

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

рисник со Операторот склучува посебен договор за ко-

локација и посебен договор за битстрим пристап или 

препродажба на битстрим услуга. 

(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) Посебните договори задолжително треба да 

содржат одредби за договорна казна во случај кога 

Операторот не се придржува кон роковите утврдени во 

ставот (2) на овој член. 

 

Член 21 

Предвидувања и банкарска гаранција 

 

(1) Операторот-корисник треба во барањето за 

склучување на општ договор за битстрим пристап или 

препродажба на битстрим услуга да наведе и предвиду-

вања за бројот на корисници за период од два месеци. 

(2) Операторот може да побара од операторот-ко-

рисник да му достави банкарска гаранција за период не 

подолг од два месеци, а согласно со иницијалните 

предвидувања од став (1) на овој член или бројот на те-

ковно склучени договори. 

 

III. ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ 

 

Член 22 

Извештај 

 

(1) Операторот податоците од Прилог 3 кој е соста-

вен дел на овој правилник, а кои се однесуваат на ква-

литетот на битстрим пристап и препродажба на бит-

стрим услуга, ги доставува до Агенцијата и ги објавува 

на својата веб-страна најдоцна 60 дена по истекот на 

претходниот квартал. 

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член 

ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок 

од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитос-

та на доставените податоци и за таа цел може да бара 

Операторот да и достави извештаи од направени мере-

ња и друга документација. 

 

IV.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 23 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за обезбедување на 

битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

132/12). 

 

Член 24 

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 и на веб-страницата на Агенцијата за електронски 

комуникации. 

 

Бр. 0201-2313/5  

17 декември 2014 година Директор, 

Скопје Робер Орданоски, с.р. 
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5888. 
Врз основа на  член 24 став 1 алинеја 3 и член 151, 

став 3 од Законот за eлектронски комуникации („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014), Ди-
ректорот на Агенцијата за електронски комуникации 
на ден 15.12.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНА-
ТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕ-
ВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ, ПОДАТОЦИТЕ ШТО 
СЕ ПРИЛОЖУВААТ КОН БАРАЊЕТО КАКО И 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ  

ЗА НУМЕРАЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

пката за доделување на броеви и серии на броеви од 
Планот за нумерација, формата и содржината на бара-
њето за доделување на броеви и серии на броеви и по-
датоците што се приложуваат кон барањето, начинот 
на измена, пренесување и одземање на правото за ко-
ристење на доделени броеви и серии на броеви, како и 
обврската за доставување на годишен извештај за ко-
ристењето на доделените броеви и серии на броеви и 
објавување на податоци. 

 
Член 2 

Цел 
 
Со овој правилник се има за цел да се обезбеди 

ефикасно управување со нумерациските ресурси за јав-
ните комуникациски мрежи и услуги, како и доделува-
ње на броеви и серии на броеви на флексибилен, тран-
спарентен и недискриминаторски начин во интерес на 
заштита и промоција на конкуренцијата на пазарот. 

 
II. НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ  

И СЕРИИ НА БРОЕВИ 
 

Член 3 
Надлежност 

 
(1) Агенцијата за електронски комуникации (во по-

натамошен текст: Агенција) со решение им доделува 
броеви и/или серии на броеви од Планот за нумерација 
на операторите, давател на универзална услуга и на 
другите правни лица кои вршат дејност од јавен инте-
рес согласно Законот за електронски комуникации или 
друг закон.  

(2) Агенцијата ги доделува броевите и/или сериите 
на броеви од Планот за нумерација на неопределено 
време. 

 (3) Операторите ги користат доделените броеви 
и/или серии на броеви во согласност со решението од 
ставот (1) на овој член и одредбите од членот 116 од 
Законот за електронски комуникации. 

(4) Операторите од став (1) на овој член можат бро-
евите и сериите на броеви доделени од страна на 
Агенцијата да ги даваат на користење на своите крајни 
корисници. 

(5) Операторите од став (1) на овој член, броевите 
кои се доделени од страна на Агенцијата треба да ги 
направат достапни за сите претплатници во Република 

Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението за доделување на броеви, освен броевите од 
серијата на броеви за обезбедување на други услуги со 
почетни две цифри 14 и броевите за кои претплатници-
те му доставиле писмена изјава на операторот на кој 
што му е доделен бројот дека не сакаат да бидат дос-
тапни од другите оператори. 

(6) Операторите од став (1) на овој член, броевите 
кои се одземени од страна на Агенцијата треба да ги 
направат недостапни за сите претплатници во Републи-
ка Македонија во рок од еден ден од приемот на реше-
нието за одземање на броеви. 

 
Член 4 

Доделување на претплатнички броеви во нумера-
циски подрачја за јавни фиксни комуникациски 

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

претплатнички броеви во нумерациски подрачја за јав-
ни фиксни комуникациски мрежи  во серии на броеви 
со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви на опе-
ратори на јавни комуникациски мрежи и услуги на 
фиксна локација во Република Македонија.  

(2) Операторите од став (1) на овој член, броевите и 
сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата ги 
даваат на користење на своите претплатници. 

(3) 7-цифрени претплатнички броеви во серии на 
броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви се 
доделуваат на оператори на јавни комуникациски мрежи 
и услуги на фиксна локација во Република Македонија 
во нумерациско подрачје со НДК со вредност 2. 

(4) 6-цифрени претплатнички броеви во серии на 
броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви 
се доделуваат на оператори на јавни комуникациски 
мрежи и услуги на фиксна локација во Република Ма-
кедонија во нумерациски подрачја со НДК со вредност 
различна од 2. 

 
Член 5 

Доделување на скратени броеви во нумерациски 
подрачја за јавни фиксни и мобилни  

комуникациски мрежи 
 
(1) Агенцијата доделува скратени броеви од серија-

та 13 или 15 со должина од 5 цифри за јавни фиксни и 
мобилни комуникациски  мрежи во Република Македо-
нија. 

(2) Броевите од став (1) на овој член се доделуваат 
поединечно во нумерациско подрачје чија вредност на 
НДК изнесува 2, а се користат на целата територија на 
Република Македонија. 

(3) Операторите, скратените броеви од став (1) на 
овој член, ги даваат на користење на своите претплат-
ници. 

(4) Оператор не може да промени, односно одземе 
претходно доделен скратен број на свој претплатник 
без претходно да ја извести Агенцијата за причините за 
промената, односно одземањето. 

(5) Оператор може да наплатува надомест за адми-
нистративните трошоци за скратен број од својот прет-
платник на кого му доделил скратен број на користење, 
што на годишно ниво не смее да биде зголемен за пове-
ќе од 20% од годишниот надоместок што операторот го 
плаќа на Агенцијата за користење на доделени скрате-
ни броеви во нумерациски подрачја за јавни електрон-
ски комуникациски мрежи. 
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Член 6 
Доделување на броеви од серијата 

 05 и серијата 08 
 
(1) Агенцијата доделува броеви од серијата 05 и од 

серијата 08 на оператори, поединечно или во блокови 
на броеви од 10 броеви. 

(2) Операторите, броевите од став (1) на овој член, 
ги даваат на користење на своите претплатници-обез-
бедувачи на други услуги. 

(3) Оператор не може да промени, односно одземе 
претходно доделен број од серијата 05, односно од се-
ријата 08 на свој претплатник-обезбедувач на услуги 
без претходно да ја извести Агенцијата за причините за 
промената, односно одземањето.    

(4) Оператор може да наплатува надомест за адми-
нистративните трошоци за број од серијата 05, односно 
од серијата 08, од својот претплатник на кого му го до-
делил на користење, што на годишно ниво не смее да 
биде зголемен за повеќе од 20 % од годишниот надо-
месток што операторот го плаќа на Агенцијата за ко-
ристење на доделени броеви од серијата 05, односно од 
серијата 08. 

 
Член 7 

Доделување на претплатнички броеви во нумера-
циски подрачја за јавни мобилни комуникациски 

мрежи 
 
(1) Агенцијата доделува претплатнички броеви во 

нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникацис-
ки мрежи со НДК 7х на оператори. 

(2) Операторите, броевите од став (1) на овој член, 
ги даваат на користење на своите претплатници. 

(3) Претплатничките броеви од став (1) на овој член 
се доделуваат во серии на броеви од 1.000, 10.000 и 
100.000 броеви. 

 
Член 8 

Доделување на скратени броеви за услуги хармони-
зирани на европско ниво и за услуги од национално 

општествено значење 
 
(1) По исклучок на одредбата од член 3 став (1) на 

овој правилник, националниот скратен број 112 за итни 
повици, националните скратени броеви од серијата 
116(xyz) за хармонизирани услуги од општествено зна-
чење и националните скратени броеви од серијата 19(х) 
за услуги од национално општествено значење утврде-
ни во членовите 15 и 16 од Планот за нумерација, 
Агенцијата ги доделува на правни лица кои обезбеду-
ваат услуги од општествено значење.     

(2) Националните скратени броеви од серијата 
118(х), Агенцијата ги доделува на определените дава-
тели на универзална услуга за обезбедување на теле-
фонска служба за информации од целосниот телефон-
ски именик. 

(3) Скратените броеви од ставовите (1) и (2) на овој 
член се доделуваат поединечно. 

 
Член 9 

Доделување на броеви за услуги за грижа  
на корисници 

 
Броевите од сериите 12, 17 и 18 за услуги за грижа 

на корисници на операторите, Агенцијата ги доделува 
поединечно. 

Член 10 
Доделување на броеви за обезбедување на други  

услуги со почетни две цифри 14 
 
(1) Агенцијата доделува серија на броеви за обезбе-

дување на други услуги со почетни две цифри 14 во 
рамките на нумерациските подрачја кои ги користи 
операторот. 

(2) Поединечните броеви од серијата 14, оператори-
те не можат да ги доделуваат на крајните корисници 
како претплатнички броеви. 

(3) Броевите од серијата 14 се доделуваат групно 
како цела серија. 

 
Член 11 

Доделување на кодови на сигнализациски точки 
 
(1) Агенцијата доделува кодови на меѓународни и 

национални сигнализациски точки во согласност со 
препораките Q.704 и Q.708 на IТU-Т на оператори. 

(2) Кодовите на меѓународните и националните 
сигнализациски точки се доделуваат поединечно. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ БРОЕВИ  

И СЕРИИ НА БРОЕВИ 
 

Член 12 
Барање за доделување броеви и серии на броеви 

 
(1) Агенцијата ги доделува броевите и сериите на 

броеви од Планот за нумерација врз основа на барање 
за доделување на броеви и серии на броеви поднесено 
од оператор. Барањето за доделување на броеви и се-
рии на броеви се доставува во архивата на Агенцијата, 
а во случај на достава по пошта, истото се доставува 
како препорачана пратка или пак во електронска форма 
преку веб интерфејс (https://e-agencija.aek.mk). 

(2) Доколку барањето од став (1) на овој член не е 
комплетно или не ги содржи податоците утврдени со 
овој правилник, Агенцијата, за тоа, писмено ќе го из-
вести подносителот на барањето и ќе му определи рок 
кој не може да биде пократок од 8 (осум) дена од денот 
на приемот на писменото известување, да ги отстрани 
утврдените неправилности. Доколку подносителот на 
барањето не постапи по писменото известување на 
Агенцијата, ќе се смета како барањето воопшто и да не 
било поднесено. 

 
Член 13 

Решение за доделување броеви  
и серии на броеви 

 
(1) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение за 

доделување на броеви и серии на броеви од Планот за 
нумерација во рок од 15 дена од денот на приемот на 
комплетното барање за доделување на броеви и серии 
на броеви. 

(2) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение за 
доделување на броеви и серии на броеви доколку бара-
ните броеви согласно Планот за нумерација се намене-
ти за услугите наведени во барањето и доколку броеви-
те се слободни.     

(3) Решението од став (1) на овој член особено сод-
ржи: 

- податоци за имателот на правото за користење на 
доделените броеви и серии на броеви; 

- доделени броеви и серии на броеви; 
- услови за користење на доделените броеви и се-

рии на броеви; 
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- висината и начинот на плаќање на надоместокот 
за користење на доделените броеви и серии на броеви; 

- датум до кој доделените броеви , серии на броеви 
и кодови треба  да бидат ставени во употреба. 

(4) Решенијата за доделување на броеви и серии на 
броеви се донесуваат според редоследот на прием на 
комплетни барања за доделување. 

(5) Директорот на Агенцијата, во рокот определен 
во став (1) на овој член може да донесе решение со кое 
ќе го одбие барањето за доделување на броеви и серии 
на броеви, доколку се исполнети условите утврдени во 
член 151 став (4) од Законот за електронски комуника-
ции. 

(6) Операторите се должни во рок од 5 (пет) работ-
ни дена од приемот на известување од оператор-интер-
конекциски партнер дека операторот-интерконекциски 
партнер има добиено решение за доделување на броеви 
и серии на броеви од Агенцијата да ја ажурира својата 
табела за рутирање на повици кон тие броеви од него-
вата мрежа. 

 
Член 14 

Измена на решение за доделени броеви и серии  
на броеви 

 
Директорот на Агенцијата може да донесе решение 

за измена на претходно донесено решение за доделува-
ње на броеви и серии на броеви под услови и на начин 
утврден во член 154 од Законот за електронските кому-
никации. 

 
Член 15 

Пренесување на правото за користење на доделени 
броеви и/или серии на броеви 

 
(1) Имателот на решението за доделување на брое-

ви и/или серии на броеви може своето право за корис-
тење на доделените броеви и/или серии на броеви да го 
пренесе на друго правно лице по претходно добиена 
согласност од Агенцијата. 

(2) За пренесување на правото за користење на до-
делени броеви и/или серии на броеви од ставот (1) на 
овој член имателот на решението за доделување на 
броеви и/или серии на броеви до Агенцијата доставува 
барање, писмено или во електронска форма преку веб 
интерфејс (https://e-agencija.aek.mk), во чиј состав е и 
писмената согласност од правното лице на кое треба да 
му се пренесат доделените броеви.  

(3) По барањето од ставот (2) на овој член Агенци-
јата утврдува дали барателот ги платил сите надомес-
тоци кои согласно со Законот за електронски комуни-
кации бил должен да ги плати и дали правното лице на 
кое се предлага да се пренесе правото на користење на 
доделените броеви и/или серии на броеви ги исполнува 
условите за доделување на броеви, согласно со членот 
153 став (1) од Законот за електронски комуникации. 

(4) Директорот на Агенцијата во рок од 15 дена од 
денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој 
член донесува решение со кое му го одзема правото на 
користење на доделените броеви и/или серии на броеви 
на имателот на решението за доделување на броеви 
и/или серии на броеви од ставот (1) на овој член, а на 
другото правно лице на кое му се пренесува правото за 
користење на доделените броеви, во истиот рок, му се 
издава ново решение за доделување на тие броеви 
и/или серии на броеви.  

Член 16 
Одземање на правото на користење на доделени 

броеви и/или серии на броеви 
 
(1) Директорот на Агенцијата може да донесе реше-

ние за одземање на правото на користње на доделените 
броеви и/или серии на броеви под услови и на начин 
утврден во член 156 од Законот за електронските кому-
никации. 

(2) Решението за одземени броеви и серии на брое-
ви ќе се однесува на целата серија на броеви освен на 
пренесените броеви кај други оператори за кои 
Агенцијата ќе издаде решение со кое ќе му се доделат 
пренесените броеви на операторот примател. 

(3) Агенцијата може повторно да додели броеви и 
серии на броеви што биле претходно одземени на бара-
ње што е поднесено најмалку 6 (шест) месеци по дату-
мот на одземање. 

 
Член 17 

Престанок на важноста на решението за доделување 
на броеви и/или серии на броеви по сила на  

закон 
 
(1) Решението за доделување на броеви и/или серии 

на броеви престанува да важи по сила на закон во сле-
дниве случаи: 

а) доколку имателот на решението за доделување 
на броеви и/или серии на броеви престанал да постои;  

б) доколку имателот на решението за доделување 
на броеви и/или серии на броеви е во постапка на сте-
чај или ликвидација или 

в) доколку на имателот на решението за доделува-
ње на броеви и/или серии на броеви му е изречена мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 

(2) Агенцијата ќе ги избрише од регистарот на до-
делени броеви и/или серии на броеви податоците за до-
делените броеви и/или серии на броеви и за имателот 
на решението за доделување на броеви и/или серии на 
броеви кое престанало да важи по сила закон согласно 
со одредбите од овој член. Решението со кое се утврду-
ва престанок на важење на решението за доделување 
на броеви и/или серии на броеви, по сила на закон, 
Агенцијата го објавува на својата веб страница во рок 
од пет дена од денот на неговото донесување. 

 
IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ 
 

Член 18 
Форма на барањето за доделување броеви и серии 

на броеви 
 
(1) Барањето за доделување на броеви и серии на 

броеви може да биде: 
а) барање за доделување на нумерациски ресурси 

од Планот за нумерација по прв пат; 
б) барање за доделување на дополнителен број/бро-

еви; 
в) барање за промена на доделен број/броеви; 
г) барање за промена на имател на правото за ко-

ристење на доделен број/броеви, или 
д) барање за повлекување на доделен број/броеви. 
(2) Образецот на барањето е даден во Прилог 1 на 

овој правилник и е негов составен дел. 
(3) Образецот од став (1) на овој член може да се 

подигне од Агенцијата или да се преземе од веб-стра-
ната на Агенцијата. 
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Член 19 
Содржина на барањето за доделување броеви  

и серии на броеви 
 
Барањето за доделување броеви и серии на броеви 

содржи: 
а) основни податоци за подносителот на барањето; 
б) податоци за вид на барањето согласно член 18 

став (1) од овој правилник; 
в) вид, количина и намена на користење на нумера-

циските ресурси што се бараат и тоа за: 
- серии на претплатнички броеви во нумерациски 

подрачја за јавни фиксни комуникациски мрежи; 
- скратен број за јавни фиксни комуникациски мре-

жи и/или услуги и за јавни мобилни комуникациски 
мрежи; 

- серии на претплатнички броеви во нумерациски 
подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи ; 

- скратен број на оператор за услуги за грижа за ко-
рисниците–12a(bcd), 17a(bcd), 18a(bcd); 

- серија на броеви за обезбедување на други услуги 
– со почетни две цифри 14; 

- код за избор на оператор–10ab; 
- броеви од серијата 05 за обезбедување на други 

услуги; 
- броеви од серијата 08 за телефонски услуги; 
- национални скратени броеви за услуги хармонизи-

рани на европско ниво; 
- код на меѓународна сигнализациска точка; 
- код на национална сигнализациска точка; 
г) планиран датум на започнување со користење на 

нумерациските ресурси; 
д) датум до кој подносителот на барањето планира 

да ги користи доделените нумерациски ресурси. 
 

Член 20 
Потребни документи 

 
(1) Кон барањето се приложуваат следните доку-

менти: 
а) при првото барање на нумерациски ресурси од 

Планот за нумерација на јавните комуникациски мре-
жи и услуги на Република Македонија треба да се дос-
тави пополнет формулар со податоци за операторот на 
јавна комуникациска мрежа за употреба на ЦБП систе-
мот во согласност со „Правилникот за преносливост на 
броеви“ и URL за тестни веб сервиси согласно доку-
ментот „Технички опис на трансакциите и комуника-
цискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операто-
рите“; 

б) при промена на имател на правото за користење 
на доделени нумерациски ресурси, постојниот имател 
на правото за користење на доделен број/броеви го дос-
тавува барањето за промена на имател на правото за 
користење на доделен број/броеви со изјава дека ги от-
стапува правата и обврските што произлегуваат од до-
делениот број/броеви на новиот имател на правото за 
користење на доделен број/броеви. Новиот имател на 
правото за користење на доделен број/броеви доставу-
ва основни податоци од точка 1. На образецот на бара-
њето, изјава дека ги прифаќа правата и обврските што 
произлегуваат од доделениот број/броеви и документи-
те од алинеја а) на овој член; 

в) доказ за уплатена административна такса, и 
г) податоци за законскиот застапник. 
(2) Барањето содржи потпис на законскиот застап-

ник и печат на подносителот на барањето. 

V. ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ  
И ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 

 
Член 21 

Извештај 
 
(1) Операторите на кои им се доделени броеви 

и/или серии на броеви, доставуваат до Агенцијата го-
дишен извештај за користењето на доделените броеви 
и/или серии на броеви. 

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

а) распределба на сериите на броеви по услуги; 
б) процентуален дел на броеви во активна употреба; 
в) процентуален дел на броеви кои се резервирани, 

но не се во активна употреба; 
г) процентуален дел на броеви пренесени од (port-

in) и пренесени на (port-out) други оператори на јавни 
комуникациски мрежи или даватели на јавни комуни-
кациски услуги и 

д) други информации поврзани со користењето на 
броевите на барање од Агенцијата. 

(3) Образецот на Извештајот е даден во Прилог 2 на 
овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 22 

Објавување на податоци 
 
(1) Агенцијата води регистар на доделени броеви 

и/или серии на броеви и на имателите на доделените 
броеви и/или серии на броеви и истиот го објавува на 
својата веб страна. 

(2) Агенцијата на својата веб страна ги објавува 
следниве податоци од регистарот: 

1) доделени броеви и серии на броеви и иматели на 
доделени броеви и серии на броеви; 

2) слободни броеви и серии на броеви и 
3) одземени броеви и серии на броеви согласно 

член 16 став (3). 
 

Член 23 
Преодни одредби 

 
(1) Решенијата за доделување на скратени броеви 

со четири цифри кои Агенцијата ги има издадено на 
оператори и/или даватели на јавни електронски кому-
никациски мрежи и/или услуги ќе престанат да важат 
по изминување на 5 години сметано од 27.12.2013 на 
истата мрежна завршна точка на која се доделени. 

 
Член 24 

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

ник, престанува да важи Правилникот за утврдување 
на формата и содржината на барањето за доделување 
на броеви и серии на броеви, податоците што се прило-
жуваат кон барањето како и начинот и постапката за 
доделување на броеви и серии на броеви од Планот за 
нумерација („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 185/2013 ). 

(2) Овој правилник влегува во сила со денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

(3) По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде 
објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 
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