„Службен весник на РМ“ бр. 14 од 07.02.2007 година

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските
комуникации,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31
јануари 2007 година.
Бр. 07-485/1
31 јануари 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Член 1
Во Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република
Македонија” број 13/2005), во членот 10 став 3 по точката г) се додава нова точка д), која
гласи:
“д) ревизорски извештај изработен од надворешен и независен ревизор;”.
Член 2
Во членот 15 став 1 по точката в) се додаваат две нови точки г) и д), кои гласат:
„г) доколку се утврди дека при извршување на функцијата сам или заедно со друг член
на Комисијата дејствува спротивно на основните цели на Законот и конзистентната
имплементација на системот на електронските комуникации како што е предвидено со
Законот,а кое може да се утврди од извештајот на ревизорот за степенот на
постигнување на законските надлежности на Агенцијата;
д) поради нестручно, непрофесионално и несовесно извршување на функцијата
претседател или член на комисијата на полето на материјалното и финансиското
работење, констатирано во извештајот на ревизорот;”.
Член 3
Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи:
„Комисијата именува директор на Агенцијата по пат на јавен конкурс. Кандидатот мора
да биде со високо образование и работно искуство над пет години. При изборот предвид
ќе се земе професионалното и менаџерското искуство во областа на електронските
комуникации.”
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Член 4
Во членот 69 став 1 зборовите: “од десет години” се заменуваат со зборовите: “од 20
години”.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
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