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на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за јавните претпријатија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 февруари 2019 година. 

  

Бр. 08-969/1   Претседател 

6 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за јавните претпријатија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ брoj 38/1996, 6/2002, 

40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 

41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), во членот 19 

став 2 точка 11 по зборот „директорот“ се додаваат и 

зборовите: „и заменик на директор“. 

  

Член 2 

Членот 19-а се менува и гласи: 

„Управниот одбор на јавното претпријатие, однос-

но градоначалникот на општината, односно на градот 

Скопје, три месеци пред истекот на мандатот на постој-

ниот директор донесува одлука за распишување на ја-

вен конкурс за избор на директор. Управниот одбор на 

јавното претпријатие основано од Владата на Републи-

ка Македонија три месеци пред истекот на мандатот на 

постојниот  заменик на директор донесува одлука за 

распишување на јавен конкурс за избор на заменик на 

директор. 
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Во објавениот јавен конкурс од ставот 1 на овој 
член се утврдуваат условите кои треба да ги исполнува 
кандидатот за директор и заменик на директор на јав-
ното претпријатие основано од Владата на Република 
Македонија, потребната документација и времетраење-
то на конкурсот. 

Пристигнатите документи ги прегледува тричлена 
комисија избрана од управниот одбор, односно градо-
началникот на општината, односно на градот Скопје и 
во рок од осум дена по истекот на рокот на конкурсот 
целокупната документација ја доставува до управниот 
одбор на јавното претпријатие, односно градоначални-
кот на општината, односно на градот Скопје. 

Управниот одбор, односно градоначалникот на оп-
штината, односно на градот Скопје, во рок од 15 дена 
од денот на доставувањето на документацијата од ста-
вот 3 на овој член, донесува одлука за избор на дирек-
тор и заменик на директор во јавното претпријатие ос-
новано од Владата на Република Македонија. 

Ако по распишаниот конкурс не се избере дирек-
тор, управниот одбор, односно градоначалникот на оп-
штината, односно на градот Скопје во рок од пет дена 
од денот на истекот на рокот од ставот 4 на овој член 
именува вршител на должноста директор до именува-
ње на директор по распишан конкурс, но не подолго од 
шест месеци. Јавното претпријатие основано од Влада-
та на Република Македонија кое има заменик на дирек-
тор на кој не му е истечен мандатот, до именување на 
директор по распишан конкурс но не подолго од шест 
месеци ја врши должноста директор.“. 

 
Член 3 

Во член 23 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со работата на јавното претпријатие основано од 

Владата на Република Македонија раководи директор 
кој има заменик што го заменува и го води тековното 
работење на јавното претпријатие во негово отсуство, 
кои ги избира односно разрешува управниот одбор. 
Директорот на јавното претпријатие основано од стра-
на на општината, односно градот Скопје може да опре-
дели вработен кој во негово отсуство го заменува и го 
води тековното работење на јавното претпријатие.“. 

Во ставот 2 по зборот „Директорот“ се додаваат и 
зборовите: „и заменик на директорот од ставот 1 на 
овој член“. 

Во ставот 3 во втората реченица по зборот „дирек-
тор“ се додаваат и зборовите: „и заменик на директор 
од ставот 1 на овој член“. 

Во ставот 4 по зборот „директор“ се додаваат и збо-
ровите: „и заменик на директор од ставот 1 на овој 
член“. 

 
Член 4 

Во членот 24 став 1 во првата реченица по зборот 
„Директорот“ се додаваат и зборовите: „и заменик на 
директор“. 

Во ставот 3 по зборот „Директорот,“ се додаваат и 
зборовите: „заменик на директорот,“. 

 
Член 5 

Во членот 24-а став 1 по зборовите: „Директорот на 
јавното претпријатие“ се додаваат и зборовите: „и за-
меник на директор на јавното претпријатие основано 
од Владата на Република Македонија“. 

Во ставот 2 по зборот „директор“ се додаваат и збо-

ровите: „и заменик на директор“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 

„До изборот на нов директор, управниот одбор, од-

носно градоначалникот на општината, односно на гра-

дот Скопје во рок од пет дена од донесувањето на од-

луката од ставот 2 на овој член, именува вршител на 

должноста директор на јавното претпријатие, но не по-

долго од шест месеци. Во јавното претпријатие основа-

но од Владата на Република Македонија кое има заме-

ник на директор на кој не му е истечен мандатот, до 

именување на директор по распишан конкурс но не по-

долго од шест месеци ја врши должноста директор.“. 

 

Член 6 

Во членот 28 по зборовите: „и на директорот“ се 

додаваат  зборовите: „и заменик на директорот на јав-

ното претпријатие основано од Владата на Република 

Македонија,“. 

 

Член 7 

Постапката за избор на заменик на директор на јав-

но претпријатие основано од Владата на Република 

Македонија согласно со одредбите на овој закон ќе зав-

рши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила 

на овој закон. 

  

Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NDËRMARRJE PUBLIKE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndërmarrje publike (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 38/1996, 6/2002, 

40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 

41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 dhe 64/18), në nenin 19 

paragrafi 2 pika 11 pas fjalës “drejtori” shtohen edhe fjalët: 

“dhe zëvendësdrejtori”. 

  

Neni 2 

Neni 19-a shtohet si vijon: 

“Këshilli drejtues i ndërmarrjes publike, përkatësisht 

kryetari i komunës, përkatësisht qytetit të Shkupit, tre muaj 

para mbarimit të mandatit të drejtorit aktual merr vendim 

për shpallje të konkursit publik për zgjedhje të drejtorit. 

Këshilli drejtues i ndërmarrjes publike të themeluar nga 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, tre muaj para 

mbarimit të mandatit të drejtorit aktual merr vendim për 

shpallje të konkursit publik për zgjedhje të 

zëvendësdrejtorit. 

Në konkursit e shpallur publik nga paragrafi 1 i këtij 

neni përcaktohen kushtet të cilat duhet t'i plotësojë 

kandidati për drejtor dhe zëvendësdrejtor të ndërmarrjes 

publike të themeluar nga Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë, dokumentacioni i nevojshëm dhe kohëzgjatja 

e konkursit. 
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Dokumentet e pranuara i shqyrton komisioni prej tre 

anëtarëve i zgjedhur nga këshilli drejtues, përkatësisht 

kryetari i komunës, përkatësisht i qytetit të Shkupit dhe në 

afat prej tetë ditëve pas kalimit të afatit të konkursit, 

dokumentacionin e përgjithshëm e dërgon te këshilli 

drejtues i ndërmarrjes publike, përkatësisht kryetari i 

komunës, përkatësisht qytetit të Shkupit. 

Këshilli drejtues, përkatësisht kryetari i komunës, 

përkatësisht qytetit të Shkupit, në afat prej 15 ditëve nga 

dita e parashtrimit të dokumentacionit nga paragrafi 3 i 

këtij neni, miraton vendim për zgjedhje të drejtorit dhe 

zëvendësdrejtorit në ndërmarrjen publike të themeluar nga 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë.  

Nëse pas konkursit të shpallur nuk zgjidhet drejtor, 

këshilli drejtues, përkatësisht kryetari i komunës, 

përkatësisht qytetit të Shkupit në afat prej pesë ditëve nga 

dita e kalimit të afatit nga paragrafi 4 i këtij neni emëron 

kryerës të detyrës drejtor deri në emërimin e drejtorit për 

konkurs të shpallur, por jo më gjatë se gjashtë muaj.  

Ndërmarrja publike e themeluara nga Qeveria e Republikës 

së Maqedonisë që ka zëvendësdrejtor të cilit nuk i ka 

kaluar mandati, deri në emërimin e drejtorit pas konkursit 

të shpallur por jo më shumë se gjashtë muaj e kryen 

detyrën drejtor.“. 

 

Neni 3 

Në nenin 23 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 

“Me punën e ndërmarrjes publike të themeluar nga 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë udhëheq drejtor i cili 

ka zëvendës që e zëvendëson dhe drejton punën rrjedhëse 

të ndërmarrjes publike në mungesë të tij, të cilët i zgjedh 

përkatësisht shkarkon Këshilli Drejtues. Drejtori i 

ndërmarrjes publike të themeluar nga komuna, përkatësisht 

qytetit të Shkupit mund të përcaktojë të punësuar i cili në 

mungesë të tij do ta zëvendësojë dhe do të drejtojë punën 

rrjedhëse të ndërmarrjes publike.”. 

Në paragrafin 2 pas fjalës “Drejtori” shtohen edhe 

fjalët: “dhe zëvendësdrejtori nga paragrafi 1 i këtij neni”. 

Në paragrafin 3 në fjalinë e dytë pas fjalës “drejtor” 

shtohen edhe fjalët: “dhe zëvendësdrejtori nga paragrafi 1 i 

këtij neni”. 

Në paragrafin 4 pas fjalës “drejtori” shtohen edhe 

fjalët: “dhe zëvendësdrejtori nga paragrafi 1 i këtij neni”. 

 

Neni 4 

Në nenin 24 paragrafi 1 në fjalinë e parë pas fjalës 

“Drejtori” shtohen edhe fjalët: “dhe zëvendësdrejtori”. 

Në paragrafin 3 pas fjalës “drejtori,” shtohen edhe 

fjalët: “zëvendësdrejtori,”. 

 

Neni 5 

Në nenin 24-a paragrafin 1 pas fjalëve: “Drejtori i 

ndërmarrjes publike” shtohen edhe fjalët: “dhe 

zëvendësdrejtori i ndërmarrjes publike të themeluar nga 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë”. 

Në paragrafin 2 fjala “drejtor” shtohen edhe fjalët: “dhe 

zëvendësdrejtori”. 

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 

„Deri në zgjedhje të drejtorit të ri, këshilli drejtues, 

përkatësisht kryetari i komunës, përkatësisht i qytetit të 

Shkupit në afat prej pesë ditëve nga miratimi i vendimit 

nga paragrafi 2 i këtij neni, emëron kryerës të detyrës 

drejtor i ndërmarrjes publike, por jo më gjatë se gjashtë 

muaj. Në ndërmarrjen publike të themeluar nga Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë që ka zëvendësdrejtor të cilit 

nuk i ka kaluar mandati, deri në emërimin e drejtorit pas 

konkursit të shpallur por jo më shumë se gjashtë muaj e 

kryen detyrën drejtor.“. 

 

Neni 6 

Në nenin 28 pas fjalëve: “edhe drejtorit” shtohen fjalët: 

“dhe zëvendësdrejtori i ndërmarrjes publike të themeluar 

nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë,”. 

 

Neni 7 

Procedura për zgjedhje të zëvendësdrejtorit të 

ndërmarrjes publike të themeluar nga Qeveria e Republikës 

së Maqedonisë në pajtim me dispozitat e këtij ligji do të 

përfundojë në afat prej 60 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji. 

  

Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

596. 

Указ бр.43 

8.2.2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 

 

СЕ ОДЛИКУВА 

 

АКАН СУВЕР 

 

со 

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 

за исклучителната посветеност и ангажираност во 

своето работење и дејствување со што даде значаен 

придонес за промовирање на македонските вредности 

и позиции во Република Турција и поширокиот европ-

ски и азиски простор, со личен ангажман како основач 

и претседател на Фондацијата Мармара. 

 

Бр. 08-177/1   Претседател 

8 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
597. 

Указ бр.44 

8.2.2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 
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СЕ ОДЛИКУВА 

 

ОЛГА ПАНКИНА 

 

со 

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 

за исклучителен придонес за афирмацијата и за по-

пуларизацијата на современиот македонски јазик, лите-

ратура и култура во Руската Федерација, како и за 

унапредувањето на пријателските односи меѓу Репуб-

лика Македонија и Руската Федерација. 

 

Бр. 08-178/1   Претседател 

8 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

598. 

Указ бр.45 

8.2.2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 

 

ПОСМРТНО СЕ ОДЛИКУВА 

 

ХАНС ЛОТАР-ШТЕПАН 

 

со 

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 

за исклучителен придонес за унапредувањето на 

пријателските односи и соработката меѓу Република 

Македонија и Сојузна Република Германија, како прв 

амабасдор на Сојузна Република Германија во нашата 

земја, како и за промовирање на вистината за Републи-

ка Македонија и македонскиот народ.  

 

Бр. 08-179/1   Претседател 

8 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

599. 

Указ бр.46 

8.2.2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 

 

СЕ ОДЛИКУВА 

 

ЈАН СОКОЛОВСКИ 

 

со 

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

за исклучителен придонес за афирмацијата и за по-

пуларизацијата на современиот македонски јазик, лите-

ратура и култура во Република Полска, како и за унап-

редувањето на пријателските односи меѓу Република 

Македонија и Република Полска. 

 

Бр. 08-180/1   Претседател 

8 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

600. 

Указ бр.47 

8.2.2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 

 

СЕ ОДЛИКУВА 

 

ВОЛФ ОШЛИС 

 

со 

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 

за исклучителен придонес за афирмацијата и за 

популаризацијата на современиот македонски јазик, 

литература и култура во Сојузна Република Герма-

нија, како и за унапредувањето на пријателските од-

носи меѓу Република Македонија и Сојузна Репуб-

лика Германија. 

 

Бр. 08-181/1   Претседател 

8 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

601. 

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија ја до-

несувам следната 

 

О Д Л У К А 

 

I 

 

На „Турската агенција за соработка и координација 

-ТИКА“ 

  

се доделува признанието 

 

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

за значаен придонес во унапредувањето на добро-

состојбата на македонските граѓани и развој на капаци-

тетите на институциите на Република Македонија, како 

и за унапредувањето на пријателските односи и сора-

ботката меѓу Република Македонија и Република Тур-

ција. 
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II 

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 08-176/1   Претседател 

8 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

602. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и Одлуката за ос-

новање на Јавно претпријатие Колекторски систем 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

242/2018), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 5 февруари 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОД-

БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-

СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ 

 

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на Јавно претпри-

јатие Колекторски систем, се именуваат:  

- Висар Села 

- Марина Прентоска 

- Сенада Лачка 

- Анѓа Блажевска 

- Сашо Јанчевски. 

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

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

ка Македонија“. 

 
Бр. 24-1053/1 Заменик на претседателот 

 5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

603. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и Одлуката за ос-

новање на Јавно претпријатие Колекторски систем 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

242/2018), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 5 февруари 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  

ОДБОР НА ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ 

 

1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие Колекторски систем, се именуваат: 

- Назмије Мерко Забзун 

- Бранкица Крстаноска 

- Стојмир Стојаноски 

- Ацо Миладиноски 

- Суарта Амети. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24 – 1054/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

604. 

Врз основа на член 11 од Законот за основање на 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 

руралниот развој („Службен весник на Република Ма-

кедонија“бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015, 

39/2016 и 164/2018), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 29 јануари 2019 година, доне-

се  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО  

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 

1. За заменик на директорот на Агенцијата за фи-

нансиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-

вој се именува Авдуљ-Селам Селами, досегашен в.д. 

заменик на директорот на Агенцијата. 

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

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

ка Македонија.“  

 
Бр. 24-1104/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

605. 

Врз основа на член 12 од Законот за основање на 

Национална агенција за европски образовни програми 

и мобилност („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 113/2007, 24/2011, 24/2013, 41/2014, 145/2015, 

55/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 29 јануари 2019 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИ-

ЈА ЗА ЕВРОПСКИ  ОБРАЗОВНИ  ПРОГРАМИ  
И МОБИЛНОСТ 

 

1. Ана Поповска Ивановска се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на Национална-

та агенција за европски образовни програми и мо-

билност. 



12 февруари 2019  Бр. 35 - Стр. 7 

 
 

2. За член на Управниот одбор на Националната 
агенција за европски образовни програми и мобилност, 
се именува Ангела Васкова Шахпаска. 

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

 
Бр. 24-1115/1 Заменик на претседателот 

 29 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

606. 
Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 

26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 
98/2015,129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015,  217/2015, 
27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 ја-
нуари 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В. Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Верица Проковиќ се разрешува од должноста 

вршител на должноста член на Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија, се именува Дејан 
Николовски. 

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

 
Бр. 24-1116/1 Заменик на претседателот 

 29 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

607. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 јануа-
ри 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛИНИЧКА 

БИОХЕМИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка 
биохемија – Скопје, се именува Бранко Ѓоргевски. 

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

 
Бр. 24-1117/1 Заменик на претседателот 

 29 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

608. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 јануа-
ри 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА 
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО 
ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Андријана Паскоска се разрешува од должноста 

член на Училишниот одбор – претставник на основачот 
на Државно училиште за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје, на 
нејзино барање. 

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

 
Бр. 24-1118/1 Заменик на претседателот 

 29 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

609. 
Врз основа на член 36 став 6 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, 139/2014, 196/2015 и 140/2018) и член 3 од Од-
луката за формирање и делокруг на Координативно те-
ло за интелектуална сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“бр. 56/2007, 32/2008, 11/2009 и 
222/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 8 јануари 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ, ЗАМЕНИК РА-
КОВОДИТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КО-
ОРДИНАТИВНОТО  ТЕЛО  ЗА  ИНТЕЛЕКТУАЛНА  

СОПСТВЕНОСТ 
 
1. За раководител, заменик раководител, секретар и 

членови на Координативното тело за интелектуална 
сопственост се именуваат: 

а) за раководител 

- Горан Герасимовски, заменик на директорот на 

Државниот завод за индустриска сопственост 
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б) за заменик раководител 

- Ацо Стефаноски од Министерството за култура 

в) за членови 

- Анастас Маженковски од Царинската управа 

- д-р Ајтене Рамадани од Министерството за внат-

решни работи 

- Силвана Завојческа од Државниот пазарен инспек-

торат 

- Јасмина Мајстороска од Министерството за еко-

номија 

- Елеонора Настова Димова од Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство 

- Ерсин Баки од Секретаријатот за европски пра-

шања 

- Славица Томовска од Министерството за правда 

- Билјана Богорујчевска –Мушаревска од Управата 

за јавни приходи 

г) за секретар  

- Наташа Здравковска Коловска од Државниот за-

вод за индустриска сопственост. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за именување на рако-

водител, заменик раководител, секретар и членови на 

Координативното тело за интелектуална сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.56/2007, 116/2007, 32/2008, 3/2009, 32/2009, 46/2010, 

121/2010, 45/2011 и 170/2013). 

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

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

ка Македонија“. 

  

Бр. 24 – 1134/1 Заменик на претседателот 

8 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

610. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 5 февру-

ари 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕ-

ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  

СКОПЈЕ 

 

1. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје се именува Орхан Рамадани. 

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

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

ка Македонија“  

 

Бр. 24– 1135/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

611. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 5 февру-

ари 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕ-

ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  

СКОПЈЕ 

 

1. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје се именува Арлинда Зимери. 

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

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

ка Македонија“  

 

Бр. 24– 1136/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

612. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 5 февру-

ари 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕ-

ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  

СКОПЈЕ 

 

1. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје се именува Фитим Касапи. 

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

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

ка Македонија“  

 

Бр. 24– 1137/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

613. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 5 февру-

ари 2019 година, донесе  



12 февруари 2019  Бр. 35 - Стр. 9 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕ-

ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  

СКОПЈЕ 

 

1. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје се именува Јована Василевска Мициќ. 

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

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

ка Македонија“  

 

Бр. 24– 1138/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

614. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 5 февру-

ари 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕ-

ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  

КУМАНОВО 

 

1. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Куманово се именува Хилда Серафимовска. 

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

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

ка Македонија“  

 

Бр. 24– 1139/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

615. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 5 февру-

ари 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕ-

ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  

СКОПЈЕ 

 

1. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје се именува Симона Зориќ Ристова. 

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

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

ка Македонија“  

 

Бр. 24–1140/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

616. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 

51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 

139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 февруари 2019 

година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА  ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ 

 

1. Ацо Серафимов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основачот 

на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа 

Кочани. 

2. За член на Управниот одбор-претставник на 

основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјал-

на работа Кочани, се именува Љубица Крстова Го-

чевска. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 1141/1 Заменик на претседателот 

 5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

617. 

Врз основа на член 102 став 2 алинеја 1 од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 

164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 

10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 

37/2016), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 5 февруари 2019 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИ-

НЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“ - СКОПЈЕ 

 

1. Арта Бина се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 

Специјална болница за гинекологија и акушерство 

„Чаир“ – Скопје, на нејзино барање. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 1142/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

618. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 5 февруари 

2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО ПАСИШТА – СКОПЈЕ 

 

1. Ристо Велков се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопани-

сување со пасишта – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се имену-

ва Живка Ѓуфтева. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24 – 1143/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

619. 

Врз основа на член 108 став 11 од Законот за леко-

вите и медицинските средства („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 

53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 

27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 

53/2016 и 113/2018), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 5 февруари 2019 година, до-

несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊАТА 

ЗА  ЗГОЛЕМУВАЊЕ  НА  ФОРМИРАНАТА ЦЕНА  

НА ЛЕК 

 

1. Бљерина Туши се разрешува од должноста 

член на Комисијата за одлучување по барањата за 

зголемување на формираната цена на лек претстав-

ник од Фондот за здравствено осигурување на Маке-

донија. 

2. За член на Комисијата за одлучување по барања-

та за зголемување на формираната цена на лек прет-

ставник од Фондот за здравствено осигурување на Ма-

кедонија се именува Јешим Алими. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24 – 1144/1 Заменик на претседателот 

5 февруари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 

620. 

Врз основа на член 8 став 29 и член 24 став (1) 

алинеја 3, а во врска со член 109 став (2)  од Законот 

за eлектронски комуникации („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 

44/2015, 193/15, 11/18 и 21/18), Директорот на 

Агенцијата за електронски комуникации на 3.1.2019 

година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ ПАРАМЕТРИ ЗА 

КВАЛИТЕТ НА УСЛУГА ЗА ИНТЕРНЕТ ПРИС-

ТАП ПРЕКУ ЈАВНИ ФИКСНИ ЕЛЕКТРОНСКИ  

КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 

 

Член 1 

Предмет 

 

Со овој Правилник се пропишуваат параметрите за 

квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни 

фиксни електронски комуникациски мрежи (во поната-

мошниот текст квалитет на услуга), начинот на  нивно  

мерење, и содржината, формата и начинот на објавува-

ње на информации во врска со квалитет на услуга за 

интернет пристап преку фиксни мрежи од страна на 

Агенцијата за електронски комуникации (во поната-

мошниот текст Агенција). 
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Член 2 

Обезбедување на квалитет на услуга во јавни  

електронски комуникациски фиксни мрежи 

 

Операторот на јавните електронски комуникациски 

фиксни мрежи (во понатамошниот текст Оператор) 

треба да обезбеди квалитет на услуга во јавните елек-

тронски комуникациски фиксни мрежи, во согласност 

со Законот за електронски комуникации и овој Правил-

ник. 

Операторот треба да обезбеди користење на услуга 

пристап на интернет, преку фиксна мрежа, сопствена 

или изнајмена, со параметри на квалитет дефинирани 

во Прилог 1, кој е составен дел од овој Правилник. 

 

Член 3 

Самостојни мерења од страна на претплатникот 

 

Преку веб апликација (Speedtest.aek.mk ) и десктоп 

апликацијата која може да се симне од страница на 

АЕК, претплатниците и/или крајните корисници можат 

да вршат самостојни мерења и да ги измерат парамет-

рите за квалитет на интернет пристап. Резултатите од 

мерењета се доставуваат до операторот при иницирање 

на Барање за проверка на квалитетот на пристапот на 

интернет од страна на Операторот. 

 

Член 4 

Постапка за мерење на квалитетот на услугата  

 

Доколку претплатникот не е задоволен од решавањето 

на приговорот поднесен до операторот, има право да под-

несе барање за решавање на спор пред Агенцијата. 

Во овој случај, Агенцијата ќе врши мерење на пара-

метрите на квалитетот на услугата со наменска сонда 

согласно Постапката дефинирана во Прилог 2.  

Секое мерење има опција да биде сочувано како 

линк во кој се запишани измерените резултати:  

- брзина на download и upload,  

- просечно доцнење,  

- варијација на доцнење,  

- загуба на пакети,  

- датум и време,  

- оператор и локација од каде е извршено мерењето.  

 

Член 5 

Обврски на операторот при мерењето на  

параметрите за квалитет 

 

Операторите треба на Агенцијата да и обезбедат ус-

лови за вршење контрола и мерење на параметрите за 

квалитет на јавните електронски комуникациски услу-

ги што им ги обезбедуваат на своите претплатници. 

Во случај на поднесено барање за решавање на спор 

до Агенцијата кој се однесува на параметрите за квали-

тет на услугите што операторот му ги обезбедува на 

претплатникот, за што двете страни склучиле договор, 

потребно е подносителот на барањето, на стручните 

лица од Агенцијата да им се овозможи пристап до тер-

миналната опрема за да може да се направи проверка 

на параметрите дали се во согласност со оние кои се 

пропишани во договорот. 

 

Член 6 

Транспарентност за квалитетот на пристапот на ин-

тернет за крајните корисници преку фиксна мрежа 

 

Резултатите од сите видови на мерења, заедно со 

податоците внесени од корисникот ќе се користат за 

подготовка на сумарни статистички резултати кои што 

се објавуваат јавно на веб страната на Агенцијата. 

 

Член 7 

Известување за квалитетот на услугите од страна 

на Операторот 

 

Параметрите  на услугите кои се понудуваат на Ко-

рисниците мора да бидат јасно и недвосмислено опре-

делени, однапред познати и дефинирани и јавно дос-

тапни на определен начин. Понудата мора да биде обја-

вена на сите продажни места на Операторот и на него-

вата Интернет страна или на некој друг начин. 

Доколку Операторот од било која причина изврши 

намалување на параметрите на квалитет на услугите, 

должен е за тоа да го извести  Корисникот за тоа, нај-

малку 30 дена пред промената и соодветно му понуди 

на Корисникот соодветни променети услови од Дого-

ворот и можност за прифаќање или отфрлање на ново 

настанатата состојба.  

 

Член 8 

Извештај за измерените параметри на квалитет со 

Заклучок 

 

Агенцијата подготвува Извештај за измерените па-

раметри за квалитет со Заклучок и истите ги проследу-

ва до операторот и корисникот за понатамошна поста-

пка доколку за тоа има потреба. 

 

Член 9 

Завршни одредби 

 

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде 

објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 

комуникации. 

 

         Бр. 0101-47/2 Директор на Агенцијата 

3 јануари 2019 година за електронски комуникации, 

              Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 
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621. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеа 29  и член 24 

став (1) алинеа 3 а во врска со член 109 став (2) од За-

конот за електронските комуникации (Службен весник 

на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 

44/2015,  193/2015, 11/2018 и 21/2018), Директорот на 

Агенцијата за електронски комуникации на 3 јануари 

2019 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ 

ЕЛEКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ  

КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ ПРЕКУ ЈАВНА РАДИО 

КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА 

 

Член 1 

Предмет 

 

(1) Со овој правилник се пропишуваат параметрите 

за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги, начинот и постапката за вршење на контрола и 

мерење, содржината, формата и начинот на објавување 

на информации во врска со квалитетот на јавните елек-

тронски комуникациски услуги кои се остваруваат пре-

ку јавна радиокомуникациска мрежа од страна на 

Агенцијата за електронски комуникации, во натамош-

ниот текст Агенцијата. 

(2) Агенцијата ги контролира и мери параметрите 

за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги, што се утврдени во овој правилник, а особено за 

следниве јавни електронски комуникациски услуги: 

- Јавно достапни телефонски услуги во јавна радио-

комуникациска мрежа;  

- Јавни услуги за пренос на податоци преку јавна 

радиокомуникациска мрежа;  

- Услуги кои се извршуваат преку емитување на 

DVB-T сигнал. 

 

Член 2 

Обврска на операторите за квалитет на јавните 

електронски комуникациски услуги 

 

(1) Операторот треба да обезбеди квалитет на јав-

ните електронски комуникациски услуги во согласност 

со Законот за електронските комуникации и овој пра-

вилник. 

(2) Операторот треба да обезбеди користење на ус-

лугите co минимално ниво на квалитет согласно декла-

рираните параметри за квалитет како што е наведено 

во член 3 од овој Правилник. 

(3) При мерењата, Агенцијата ќе ги земе во предвид 

документите кои се однесуваат на параметрите за ква-

литет на Телото на европските регулатори за електрон-

ски комуникации (BEREC), стандардите и/или технич-

ките спецификации на Европскиот телекомуникациски 

институт за стандардизација (ETSI), Европскиот коми-

тет за стандардизација (CEN), Европскиот комитет за 

електротехничка стандардизација (CENELEC), Меѓу-

народната унија за телекомуникации (ITU), Меѓуна-

родната организација за стандардизација (ISO), Меѓу-

народната електротехничка комисија (IEC) и Конфе-

ренција на европските администрации за пошти и теле-

комуникации (CEPT). 

 

Член 3 

Информации за квалитет на јавните елeктронски ко-

муникациски услуги кои ги обезбедуваат операторите 

 

(1) Операторот треба податоците кои се однесуваат 

на параметрите за квалитет на јавните електронски ко-

муникациски услуги да ги достави до Агенцијата и да 

ги објави на својата веб-страна најдоцна 30 дена по ис-

текот на соодветниот период за доставување извештај. 

(2) Параметрите за квалитет на јавните електронски 

комуникациски услуги од став (1) од овој член се даде-

ни во Прилог 1и Прилог 2 кои се составен дел на овој 

правилник. 

(3) Операторот треба на барање од Агенцијата да ги 

достави податоците дефинирани во овој правилник во 

рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. 

(4) Агенцијата може да го задолжи операторот на 

јавни електронски комуникациски услуги да обезбеди 

определен минимален квалитет на услугата во соглас-

ност со Законот за електронските комуникациии и овој 

правилник. Задолжувањето може да се однесува на по-

добрување на одделен параметар, откако ќе се добијат 

средни вредности на дефинираните параметри, по из-

вршените мерења на територијата на Република Македо-

нија и објавувањето на националниот извештај за насе-

лени места и националниот извештај за тест рути.   На-

ционалниот извештај се изработува како средна вред-

ност од измерените вредности на дефинираните пара-

метри за квалитет од сите мерења направени по населе-

ни места и тест рути дефинирани во овој правилник.   

 

Член 4 

Обврски на операторот при мерењето на параметрите 

за квалитет на јавните елeктронски комуникациски  

услуги 

 

(1) Агенцијата врши редовно мерење на параметри-

те за квалитет на јавните електронски комуникациски 

услуги кои се остваруваат преку јавна радиокомуника-

циска мрежа, како и мерење на параметрите за квали-

тет на јавните електронски комуникациски услуги врз 

основа на покренат спор од претплатник или од краен 

корисник доколку за тоа има потреба. 

(2) Операторите треба на Агенцијата да и обезбедат 

услови за вршење контрола и мерење на параметрите 

за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги што им ги обезбедуваат на своите претплатници 

или крајни корисници. 

(3) Во случај на поднесено барање за решавање на  

спор пред Агенцијата кој се однесува на параметрите 

за квалитет на услугите што операторот му ги обезбе-

дува на претплатникот согласно склучениот договор, 

потребно е на стручните лица од Агенцијата да им се 

овозможи пристап до терминалната опрема за да може 

да се направи проверка на параметрите дали се во сог-

ласност со оние кои се пропишани во договорот. 
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Член  5 

Мерења на параметрите за квалитет на јавните елек-

тронски комуникациски услуги што се обезбедуваат  

преку јавна радиокомуникациска мрежа 

 

Агенцијата со користење на мерна опрема врши ре-

довни мерења на параметрите за квалитет на јавните 

електронски комуникациски услуги што се обезбедува-

ат  преку јавна радиокомуникациска мрежа. 

  

Член  6 

(1) Параметрите за квалитет дефинирани со овој 

Правилник, се однесуваат на сите оператори кои нудат 

јавни електронски комуникациски услуги преку соп-

ствена јавна радиокомуникациска мрежи со еден или 

повеќе кодови за идентификација на мрежата (MNC). 

Доколку операторот поседува повеќе кодови за иденти-

фикација (MNC кодови), тогаш параметрите за квали-

тет дефинирани во Правилникот се применуваат за се-

кое MNC посебно. 

Во случај на поднесено барање за решавање на спор  

од претплатник  ќе се мерат параметрите за квалитет 

дефинирани со овој Правилник кои се однесуваат на 

операторот со кој е склучен претплатничкиот договор 

без оглед дали операторот поседува сопствена или из-

најмена јавна радиокомуникациска мрежа. 

 

Член  7 

Параметри за квалитет на јавни електронски кому-

никациски услуги што се обезбедуваат преку јавна 

радиокомуникациска мрежа 

 

(1) Агенцијата врши мерења на следниве параметри 

за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги што се обезбедуваат преку јавна радиокомуника-

циска мрежа дефинирани во Прилог 3 на овој Правил-

ник кој е негов составен дел: 

а) параметри во зависност од технологија: 

- Ниво на сигнал (одделно по технологии) 

б) параметри во зависност од услугите: 

- Говорни услуги: 

- Достапност до мрежа; 

- Пристапност до услуга (процент на неуспешни по-

вици); 

- Одржливост на услуга (процент на прекинати по-

вици); 

- Време на воспоставување на повик; 

- Квалитет на говор; 

- Пренос на податоци: 

- Неуспешни обиди за воспоставување на HTTP ко-

некции  Прекинати сесии на услугата при воспоставена 

HTTP конекција 

- Брзина за пренос на податоци преку јавна радио-

комуникациска мрежа (GSM, UMTS и LTE); 

- Процент од времето за кое  мерниот телефонот ра-

ботел на поединечни технологии (GSM, UMTS и LTE). 

(2) Операторот треба  бесплатно да обезбеди тех-

нички услови, од типот: SIM картички без ограничува-

ње на говор, дата, IVR броеви за говор, FTP/HTTP сер-

вер за дата кои ќе се користат за потребите за мерење 

на параметрите за квалитет на јавните електронски ко-

муникациски услуги. Операторот не треба да додели 

било какви приоритети на SIM картичките доделени за 

користење при мерење на параметрите за квалитет на 

јавните електронски комуникациски услуги и/или на 

IMEI-те на терминалните уреди кои ги користи 

Агенцијата за оваа намена. 

(3) Операторот треба на барање на Агенцијата да 

обезбеди можност за прикачување на фајлови, со раз-

лична големина, нe поголема од 1024 MB, на негов 

FTP/HTTP сервер со цел мерење на брзини на пренос 

на податоци, во рок не подолг од 7 денови од денот на 

барањето. 

(4) Операторот треба да обезбеди функционалност 

на FTP/HTTP серверите за пренос на податоци и да 

врши одржување на истите со цел да се овозможи неп-

речена работа при вршење на мерењата од страна на 

Агенцијата. Агенцијата ќе ги информира операторите 

за почетокот на мерењата за креирање на Национален 

извештај. 

 

Член  8 

Тест рути и/или тест локации 

 

(1) Мерењата на параметрите за квалитет се вршат 

на тест рути дефинирани во Прилог 5, во населени мес-

та со над 15000 жители дефинирани во Прилог 6 или на 

стационарни точки. 

(2) При креирањето на тест рутите и тест локациите 

се земаат во предвид Упатствата од ETSI EG 202 057. 

(3) Мерењата би им овозможиле на корисниците на 

услуги лесен увид во параметрите за квалитет, нивото 

на мерен сигнал и технологијата со која операторот ги 

обезбедува услугите, како и споредба помеѓу два или 

повеќе оператори. 

(4) Резултатите добиени од извршените мерења мо-

жат да бидат споредувани само доколку е користена 

истата мерна методологија. 

(5) Мерењата на параметрите за квалитет може да 

се вршат на локации каде операторот има декларирано 

покриеност со мрежа и корисникот на услугата очекува 

да добие услуга. Ваквите мерења се вршат за потврда 

на условите содржани во договорот помеѓу операторот 

и претплатникот. 

(6) Мерењата од став (5) од овој член се вршат спо-

ред методологии пропишани во Прилог 4 на овој пра-

вилник. 

 

Член  9 

Мерење на параметри за квалитет на DVB-T сигнал 

 

(1) Агенцијата врши мерења на квалитетот на 

сигналот на дигиталната терестријална телевизија 

(DVB-T). Сигналот од дигиталната терестријална теле-

визија треба да ги задоволува нормативите кои се наве-

дени во Финалните акти на регионалната конференција 

за радиокомуникации за планирање на дигитална те-

рестријална радиодифузна служба во делови од регио-

ните 1 и 3, во фреквенциските опсези 174-230 MHz и 

470-862 MHz (RRC-06). Агенцијата за електронски ко-



 Стр. 16 - Бр. 35                                                                                 12 февруари 2019 
 

муникации врши мерења на кавалитетот на DVB-T 

сигналот согласно следните препораки: ITU-R 

SM.1447, ITU-R SM.1875, ITU-R BT.1735 како и 

Spectrum monitoring handbook Едиција 2011 глава 4.11 

и глава 5.2.  

(2) Агенцијата  врши мерења на следниве парамет-

ри за квалитет на дигиталната терестријална телевизија 

(DVB-T):  

- SFN канал и демодулација; 

- Идентификација на предавател; 

- Географски координати на мерна точка; 

- Кумулативна  јачина на електрично поле - ниво на 

сигнал (E); 

- Грешка на модулација (Modulation Error Rate 

MER); 

- Веројатност на грешка пред Viterbi декодирање 

(Bit Error Rate Before Viterbi -CBER); 

- Веројатност на грешка после Viterbi декодирање 

(Bit Error Rate  after Viterbi - VBER). Во понатамошни-

от текст секаде каде се споменува BER се однесува на 

BER после Viterbi декодирање. 

(3) Резулатите од мерењата и вредностите на парамет-

рите за квалитет се претставуваат на мапа на web плат-

формата на Агенцијата на линкот www.komuniciraj.mk 

(Прилог 7).  

 

Член  10 

Методологии на мерење 

 

Агенцијата креира методологии на мерење со кои 

ќе се мерат параметрите за квалитет на јавните елек-

тронски комуникациски услуги кои се обезбедуваат 

преку јавни радиокомуникациски мрежи. Методологи-

ите по кои ќе се извршуваат мерењата се дадени во 

Прилог 4 на овој правилник. 

 

Член  11 

Достава на податоци за мрежна покриеност 

 

(1) Операторите со сопствена јавна радиокомуника-

циска мрежа треба на квартално ниво, во рок од 30 дена 

по завршувањето на кварталот да доставуваат до 

Агенцијата податоци за мрежната покриеност (покрие-

ност на територија и покриеност на население за кој ги 

користи актуелните податоци официјално објавени од 

Заводот за статистика на РМ) на својата мрежа и локаци-

ите на базните станици со своите карактеристики, сог-

ласно упатството дадено во Прилог 2 на овој правилник, 

како и податоците за мрежната покриеност, согласно со 

одобрението за користење на радиофреквенции. 

(2) Параметрите за мрежна покриеност и мапите за 

мрежна покриеност што ги доставуваат операторите до 

Агенцијата се дефинирани во Прилогот 2. 

 

Член 12 

Објавување на податоците од мерењата 

 

(1) Агенцијата ќе ги објави податоците од соп-

ствените мерења на веб страницата, со статистички 

приказ, поделен по тест рути согласно Прилог 5  и 

по населени места, согласно Прилог 6 од овој Пра-

вилник и по оператори, со приказ на бројот на из-

вршени мерења, кои учествуваат во анализата. Пода-

тоците од мерењата ќе бидат во форма и на начин, 

така што ќе бидат лесно читливи и разбирливи за чи-

тателот. 

(2) Објавените податоци од мерењата ќе им овоз-

можат на граѓаните лесен увид во параметрите за 

квалитет, нивото на мерен сигнал и технологијата со 

која операторот ги обезбедува услугите, како и спо-

редба помеѓу два или повеќе оператори. Агенцијата 

ќе објавува податоци од мерењата на национално ни-

во по населени места и по тест рути. Агенцијата ќе 

објавува резултати од мерења на DVB-T во стацио-

нарни точки. 

(3) Доколку со мерењата биде утврдено дека на 

одредено подрачје операторот нема мрежна покрие-

ност или нивото на мерен сигнал е пониско од ни-

вото дефинирано во Прилог 2 од овој правилник, 

истото ќе биде определено како подрачје без мреж-

на покриеност на операторот од страна на Агенци-

јата, за што ќе биде известен операторот да направи 

соодветна корекција на мапата на покриеност или 

да направи корекција на покриеноста на теренот та-

ка што измерената покриеност ќе одговара со онаа 

прикажана на доставената мапа од страна на опера-

торот. Подрачје без мрежна покриеност претставу-

ва дел од територијата на Република Македонија 

каде операторот не обезбедува јавни електронски 

комуникациски услуги. 

(4) Изгледот и формата на извештаите од сопствет-

ните извршени мерења на Агенцијата за квалитетот на 

услуги кои ги обезбедуваат операторите е даден во 

Прилог 7  и Прилог 8 на овој правилник. 

 

Член 13 

Влегување во сила 

 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за параметрите за 

квалитет на јавните електронски комуникациски ус-

луги, начинот и постапката за вршење на контрола и 

мерење, содржината, формата и начинот на објавување 

на информации во врска со квалитетот на јавните елек-

тронски комуникациски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ број 55/2017). 

 

Член 14 

Овој Правилник влегува во сила со денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. По влегувањето во сила овој пра-

вилник ќе биде објавен на веб страната на Агенци-

јата. 

 

         Бр. 0101-48/2  

3 јануари 2019 година Директор, 

              Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

622. 

Во Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко-консул-

тативна здравствена заштита, објавенa во „Службен весник на Република Македонија“ број 20 од 30 јануари 

2019 година е забележана техничка грешка, поради што се врши следната  

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ  

ВО  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Во член 1 став 1 на Одлуката, кај табелата со услугата „Одредување на преалбумини во серум“, во колона-

та 1 наместо шифрата „ВА6/8” треба да стои „БА6/8”.  

  

 Од Фондот за здравствено 

 осигурување на Македонија 
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 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
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 телефон:  +389-2-55 12 400   
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 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
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