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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 24 јули 

2008 година. 
 

      Бр. 07-3132/1                                     Претседател 
24 јули 2008 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, 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, 14/2007 и 55/2007),  во членот 9 точката а) се менува и гласи: 
“а) врши надзор и контрола и го следи работењето на операторите на електронските 

комуникациски мрежи и давателите на услуги во согласност со овој закон и прописите 
донесени врз основа на него;”. 

Точката м) се менува и гласи: 
“м) презема мерки во согласност со овој закн во случаите кога е извршена повреда на 

одредбите на овој закон или на прописите донесени врз основа на него;”. 
Точката о) се брише. 
 

Член 2 
Во членот 14 точката е) се брише. 
 

Член 3 
Во членот 17 точката д) се менува и гласи: 
“д) донесува решенија по прашања од надлежност на Агенцијата;”. 
 

Член 4 
Во членот 32 став (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: “но не повеќе од 250.000 евра во денарска противвредност”. 
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Член 5 
Во членот 70 став (3) зборот “десет” се заменува со зборот “дваесет”. 
 

Член  6 
Во членот 75 по ставот (6)  се додава нов став (7), кој гласи: 
“(7) Агенцијата може да го зголемува надоместокот од ставот (1) на овој член, утврден 

согласно со подзаконскиот акт од ставот (6) на овој член, но таквото зголемување, не 
може да биде повисоко од индексот на пораст на цени во ЕУ зоната одреден од 
Европската централна банка за претходната година.” 

Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (8), (9) и (10). 
 

Член 7 
Во членот 83 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
“(5) Агенцијата може да го зголемува надоместокот од ставот (1) на овој член, утврден 

согласно со подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член, но таквото зголемување не може 
да биде повисоко од индексот на пораст на цени во ЕУ зоната одреден од Европската 
централна банка за претходната година.” 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 8 
Во членот 84 ставот (6) се менува и гласи: 
“Операторот може за пренесување на броевите на друг оператор, да им наплатува на 

претплатниците или на операторите еднократна сума за покривање на трошоците за пренос на 
бројот. Доколку еднократната сума за покривање на трошоците за пренос на бројот, 
операторот ја наплатува од друг оператор, истата мора да биде предвидена во цените за 
интерконекција и да биде базирана на трошоци. Доколку еднократната сума за покривање на 
трошоците за пренос на бројот, операторот ја наплатува од претплатниците, Агенцијата може 
на операторот да му наметне обврска за регулирање на малопродажна цена за преносливост 
на број согласно со членот 49 од овој закон, кога ќе оцени дека висината на еднократната 
сума е толку висока што може да послужи како обесхрабрување за користење на услугата.” 

 
Член 9 

Во членот 136 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Директорот пред да го донесе решението од ставот (1) на овој член на операторот 

на јавни електронски комуникациски мрежи и/или давателот на јавни електронски 
комуникациски услуги ќе му испрати предупредувачко известување во кое конкретно ќе ја 
наведе природата на повредата, како и мерката што може да биде изречена и ќе му 
определи рок кој не може да биде пократок од 30 дена за да ја отстрани утврдената 
повреда.” 

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи: 
“(3) Директорот ќе го донесе решението од ставот (1) на овој член во рок од седум дена 

од истекот на рокот од ставот (2) на овој член.” 
 

Член 10 
Членот 137 се менува и гласи: 
“Право на судска заштита 
(1) Против решение на директорот на Агенцијата незадоволната страна има право на 

судска заштита пред надлежен суд. 
(2) Решението на директорот на Агенцијата е конечно.” 
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Член 11 
Членот 144 се брише. 
 

Член 12 
Договорите за концесија склучени согласно со Законот за телекомуникациите 

(“Службен весник на Република Македонија” број 33/96, 17/98, 28/2000, 4/2002 и 37/2004) 
меѓу Министерството за транспорт и врски со АД Македонски телекомуникации, со 
Мобимак АД и со Космофон АД, престануваат да важат триесеттиот ден од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Агенцијата, по службена должност, на денот на престанувањето на важењето на 
договорите за концесија од ставот (1) на овој член ќе ги нотифицира, АД Македонски 
телекомуникации, Т-Мобиле АД, како правен следбеник на Мобимак АД и Космофон АД, 
за обезбедување на оние јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги што им се 
доделени со договорите за концесија и во рок од 15 дена од денот на извршената 
нотификација ќе им издаде писмена потврда за регистрација. 
 

Член 13 
Дозволите за работа на радиостаница издадени на Космофон АД согласно со Договорот 

за концесија, престануваат да важат со денот на издавање на потврдата за регистрација за 
извршена нотификација во Агенцијата, на кој ден му се издава одобрение за користење на 
радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег утврден во Договорот за концесија со 
важност до 2023 година. 

Дозволите за работа на радиостаница издадени на Т-Мобиле АД како правен следбеник 
на Мобимак АД согласно со Договорот за концесија престануваат да важат со денот на 
издавањето на потврдата за регистрација за извршена нотификација во Агенцијата, на кој 
ден му се издава одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот 
опсег утврден во Договорот за концесија со важност до 2018 година. 

Дозволите за работа на радиостаница издадени на правни и физички лица согласно со 
Законот за телекомуникациите (“Службен весник на Република Македонија” број 33/96, 
17/98, 28/2000, 4/2002 и 37/2004), продолжуваат да важат до истекот на рокот за кој се 
издадени.” 

 
Член  14 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за електронските комуникации. 
 

Член 15 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија”. 
 


