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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 

 
У К А З 

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 27 април 

2007 година. 
 

      Бр. 07-1906/1                                     Претседател 
27 април 2007 година                  на Република Македонија,                       
          Скопје                               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 и 14/2007), во членот 45 ставот (4) се менува и гласи: 
“Референтните понуди од ставовите (2) и (3) на овој член ги одобрува Агенцијата во 

рок од 30 дена од денот на нивното доставување до Агенцијата, а операторот е должен да 
ги објави референтните понуди во рок од пет дена од денот на добивањето на одобрените 
од Агенцијата на својата веб страница и е должен истата да ја применува првиот ден од 
наредниот месец. Агенцијата одобрените референтни понуди ги објавува во “Службен 
весник на Република Македонија” во рок од три дена од одобрувањето.” 

 
Член 2 

Во членот 66 ставот (7) се менува и гласи: 
“Комисијата на Агенцијата, во согласност со Извештајот на Комисијата од членот 62 

став (1) на овој закон ќе донесе Одлука за избор на најповолен понудувач и истовремено 
ќе ја информира јавноста за нејзината одлука. Директорот на Агенцијата во согласност со 
Одлуката за избор на најповолен понудувач ќе издаде едно или повеќе одобренија за 
користење на радиофреквенции не подоцна од 60 дена од истекот на временскиот рок за 
доставување на понуди. Одлуката на Комисијата на Агенцијата е конечна, а 
незадоволните страни имаат право на судска заштита.” 

 
Член 3 

Насловот “Казнени одредби” се менува и гласи: “Казнени и прекршочни одредби”, се 
додава нов наслов “Кривично дело” и по членот 137 се додава нов член 137-а, кој гласи: 
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“Член 137-а 
(1) Одговорното лице на операторот со значителна пазарна моќ на релевантен пазар ако 

во рокот утврден во членот 45 став (4) на овој закон не ја објави референтната понуда за 
интерконекција и пристап и референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка на 
својата веб страница и истите не ги применува на начин утврден со овој закон, со што ја 
спречува конкурентноста на пазарот и со тоа за себе и за операторот стекнува имотна 
корист, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од една до пет години. 

(2) Покрај казната затвор од ставот (1) на овој член на одговорното лице за истото дело 
му се изрекува и привремена забрана за вршење одделна професија, дејност или должност 
во траење од една до три години. “ 

 
Член 4 

Во членот 138 став (1) во воведната реченица зборовите: “Со парична казна во висина” 
се заменуваат со зборовите:”Глоба во износ” а зборовите: “ќе се казни за прекршок правно 
лице” се заменуваат со зборовите:”ќе му се изрече за прекршок на правно лице”. 

Во точката 5 по бројот “45” се додаваат зборовите:”ставови (1) и (2)”. 
По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат: 
“6) не ги објави референтните понуди од членот 45 ставови (2) и (3) на овој закон во 

рок од пет дена од денот на добивањето на одобрението од Агенцијата на својата веб 
страница и не ги применува првиот ден од наредниот месец (член 45 став (4)), 

7) не постапи по барањето од Агенцијата за измени на одобрените референтни понуди 
од членот 45 ставови (2) и (3) на овој закон (член 45 став (7))”. 

Точките 6, 7, 8 , 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 стануваат точки 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“За прекршок од ставот (1) на овој член, освен за точката 6 глоба во износ од 6.000 до 

10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во 
правното лице и на трговец поединец.” 

 
Член 5 

Во членот 139 став (1) во воведната реченица зборовите: “Со парична казна во висина” 
се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ”, а зборовите: “ќе се казни за прекршок 
правно лице” се заменуваат со зборовите: “ќе му се изрече за прекршок на правно лице”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“За прекршок од ставот (1) на овој член глоба во износ од 1.500 до 8.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на 
трговец поединец.” 

 
Член 6 

Во членот 140 став (1) во воведната реченица зборовите: “Со парична казна во висина” 
се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ”, а зборовите: “ќе се казни за прекршок 
правно лице” се заменуваат со зборовите: “ќе му се изрече за прекршок на правно лице”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“За прекршок од ставот (1) на овој член глоба во износ од 1.500 до 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на 
трговец поединец.” 
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Член 7 
Во членот 141 став (1) во воведната реченица зборовите: “Со парична казна во висина” 

се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ”, а зборовите:”ќе се казни за прекршок 
правно лице” се заменуваат со зборовите: “ќе му се изрече за прекршок на правно лице”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“За прекршок од ставот (1) на овој член глоба во износ од 1.500 до 5.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на 
трговец поединец.” 

 
Член 8 

Во членот 142 ставот (1) се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на физичко лице, ако:”. 
 

Член 9 
Насловот пред членот 143 “Мерки за безбедност” се менува и гласи: “Прекршочни 

санкции”. 
 

Член 10 
Во членот 143 ставови (1) , (2) и (3) по бројот “140” се става запирка сврзникот “и” се 

брише, а по бројот “141” се додаваат зборовите: “и 142”. 
Во ставовите (1), (2), (3) и (4) зборовите:”паричната казна” се заменуваат со зборот 

“глобата”, а зборовите:”мерка на безбедност” се заменуваат со зборовите:”прекршочна 
санкција”. 

 
Член 11 

По членот 143 се додава нов член 143-а, кој гласи: 
 

“Член 143-а 
(1) За прекршоците од членовите 139, 140, 141 и 142 на овој закон инспекторот за 

електронски комуникации на сторителот на прекршокот може да му предложи 
посредување и постигнување на согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја 
плати глобата, другите давачки и да ги отстрани последиците од прекршокот. 

(2) Инспекторот од ставот (1) на овој член составува записник за прекршокот во кој се 
констатира согласноста на двете страни за покренување на постапка за посредување на 
кои се потпишува и сторителот на прекршокот. 

(3) Постапката за посредување се покренува со доставување на записникот од ставот (2) 
на овој член до Комисијата за посредување, кој инспекторот е должен да го достави во рок 
од три дена од денот на составувањето и потпишувањето. 

(4) Постапката за посредување се води пред Комисија за посредување формирана од 
директорот на Агенцијата за електронски комуникации. 

(5) Комисијата е составена од три члена од кои еден ја врши функцијата на претседател. 
Членовите на Комисијата се избираат од редот на вработните во Агенцијата, од кои еден е 
дипломиран правник. 

(6) Претседателот на Комисијата е должен постапката да ја започне во рок од 24 часа од 
денот на доставувањето на записникот. 

(7) Комисијата работи на седница на која задолжително присуставуваат претставници 
на сторителот на прекршокот и инспекторот за електронски комуникации. 

(8) За постигнатата согласност во постапката за посредување се склучува спогодба со 
сторителот на прекршокот. 



„Службен весник на РМ“ бр. 55 од 04.05.2007 година 

4 од 4 

(9) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено: 
- висината и начинот на плаќање на глобата, 
- висината и начинот на плаќање на другите да вачки и трошоци и 
- мерките кои треба да ги преземе сторителот за отстранување на последиците од 

прекршокот. 
(10) Во случаите во кои е постигната согласност во постапката за посредување, глобата 

за сторителот за сторениот прекршок може да му биде намалена за најмалку една 
половина од максимум пропишаната глоба за прекршокот. 

(11) Директорот на Агенцијата за електронски комуникации донесува деловник и 
трошковник за работа на Комисијата. 

(12) Членовите на Комисијата за посредување за својата работа имаат право на награда 
која треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот и сложеноста на 
прекршоците. 

(13) Висината и видот на трошоците утврдени во трошковникот од ставот (11) на овој 
член се определуваат во зависност од реалните трошоци што ги има органот потребни за 
обезбедување на работата на Комисијата за посредување. 

(14) Комисијата за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки за 
посредување и за нивниот исход. 

(15) Спогодбата од ставот (8) на овој член има сила на извршна исправа. 
(16) Ако постапката за посредување не успее, се поднесува барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд.” 
 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 

на Република Македонија”. 
 


