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20091432875
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ
Врз основа на член 14 точка а) и член 28 став (8) од Законот за електронските
комуникации („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и
98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на
состанокот одржан на ден 5.11.2009 година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИКАЦИЈАТА,
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(Цел)
Со овој Правилник се пропишува содржината и формата на нотификацијата,
потребната документација и потврдата за регистрација, што правните и физички лица во
смисла на Законот за трговските друштва („Сл. весник на Република Македонија“,
бр.28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008) треба да ја достават до Агенцијата за електронски
комуникации (во понатамошниот текст: Агенцијата) пред започнување на изградба и/или
употреба на јавни електронски комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни
електронски комуникациски услуги, менување или прекин во обезбедувањето на јавните
електронски комуникациски мрежи и услуги.
II. НОТИФИКАЦИЈА
Член 2
(Содржина на нотификација)
(1) Нотификацијата за започнување/менување/ прекин на изградба и/или употреба на јавни
електронски комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни електронски комуникациски
услуги содржи:
(а) основни податоци: име, седиште, даночен број, регистарски број, број на жиросметка, податоци за контакт: телефон, факс, e-mail и веб-страна на подносителот на
нотификацијата, како и податоци за законскиот застапник на подносителот на
нотификацијата со име, адреса, единствен матичен број и податоци за контакт: телефон,
факс, e-mail и друг телефон доколку го има;
(б) тип на нотификацијата што се поднесува, за: започнување/менување/прекин;
(в) предвиден датум на започнување/ менување/ прекин на јавните електронски
комуникациски мрежи и/или услуги, кој го означува датумот кога се предвидува јавните
електронски комуникациски мрежи и/или услуги да бидат функционално подготвени за да
се понудат на јавноста во случај кога се поднесува нотификација за започнување или
менување, односно го означува датумот кога се предвидува јавните електронски
комуникациски мрежи и/или услуги да бидат нефункционални за јавноста во случај кога
се поднесува нотификација за прекин;
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(г) обезбедување на јавни комуникациски мрежи, вклучувајќи дали јавните
комуникациски мрежи се сопствени или изнајмени, и тоа:
1. јавна кабелска мрежа: локална (во географско нумерациско подрачје), на повеќе од
едно географско подрачје или национална. Јавна кабелска мрежа претставува јавна
комуникациска мрежа чии сегменти на рбетниот и пристапниот дел се изградени од кабли
(од упредени бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и оптички);
2. јавна радиокомуникациска мрежа: локална (во географско нумерациско подрачје), на
повеќе од едно географско подрачје или национална. Јавна радиокомуникациска мрежа
претставува јавна комуникациска мрежа чии сегменти се базираат на радиофреквенции
како преносен медиум (WiFi, WiMax, мобилна 2G, мобилна 3G, ...);
3. сателит, или
4. јавна комбинирана комуникациска мрежа: локална (во географско нумерациско
подрачје), на повеќе од едно географско подрачје, национална или вклучува и сателит.
Јавна комбинирана комуникациска мрежа претставува јавна комуникациска мрежа чии
сегменти се комбинација на јавна кабелска и јавна радиокомуникациска мрежа
(д) листа на јавни електронски комуникациски услуги, а особено:
1. обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за
национален и/или меѓународен сообраќај;
2. обезбедување на јавно достапни телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска
мрежа за национален и/или меѓународен сообраќај;
3. меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање на национален и/или меѓународен
сообраќај;
4. услуги за пренос на податоци и тоа со: теснопојасен пристап на Интернет (битска
брзина помала од 256 kbit/s) или широкопојасен пристап на Интернет (битска брзина
еднаква на или поголема од 256 kbit/s);
5. услуги поврзани со радиодифузија, како што се: пренос на терестријални радио
програмски сервиси, пренос на терестријални телевизиски програмски сервиси,
реемитување на радио програмски сервиси, реемитување на телевизиски програмски
сервиси;
6. услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем, како што се
изнајмени линии или изнајмување на комуникациски капацитети;
(ѓ) подрачјето на кое ќе се врши јавната електронска комуникациска активност;
(е) краток опис на јавните електронски комуникациски мрежи и/или јавните
комуникациски услуги, кој содржи опис на физичките (технички) карактеристики на
главните елементи и интерфејсот за пристап на мрежата и придружните средства, односно
услугата што ќе се обезбедува, како и топологијата, начинот на нивната изведба и
технологијата што ќе се користи;
(ж) потребните одобренија од други надлежни органи согласно член 29 од Законот за
електронските комуникации и доколку истите се веќе поднесени, соодветниот датум на
поднесување за секоја јавна комуникациска мрежа и/или услуга;
(з) изјава од законскиот застапник на подносителот на нотификацијата за вистинитост,
точност и целосност на податоците, доказите и другите информации содржани во
нотификацијата.
(2) Подносителот на нотификацијата може да нотифицира една или повеќе јавни
електронски комуникациски мрежи и/или услуги наведени во став 1 точка (г) и точка (д)
на овој член.
(3) Нотификацијата содржи потпис на законскиот застапник овластен во писмена
форма и печат на подносителот. Доколку подносителот на нотификацијата претставува
група на компании (асоцијација, спојување од неколку фирми, итн.) законскиот застапник
мора да биде овластен од сите компании или пак од компанијата која ја има контролната
улога во групата.
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(4) Нотификација за прекин во обезбедувањето на одредена јавна електронска
комуникациска услуга се поднесува во рок не пократок од 30 (триесет) дена пред
предложениот прекин на јавната електронска комуникациска услуга. Во тој случај,
подносителот на нотификацијата доставува изјава дека ги има известено корисниците на
јавната комуникациска услуга за планираниот датум на прекин во обезбедувањето на
јавната електронска комуникациска услуга и дека ги има превземено сите мерки согласно
Законот за електронските комуникации и подзаконските прописи донесени врз негова
основа.
(5) Во случај на прекин на сите јавни електронски комуникациски услуги, Агенцијата
го брише правното и физичкото лице од листата од член 5 став (4) на овој Правилник.
Член 3
(Форма на нотификацијата)
(1) Образецот на нотификацијата од член 2 на овој Правилник е даден во Прилог 1 кој е
составен дел на овој Правилник.
(2) Образецот од став 1 на овој член можат да се подигне во Агенцијата или да се
преземе од веб-страната на Агенцијата.
Член 4
(Потребна документација)
(1) Кон нотификацијата од член 2 на овој Правилник, се доставува следната потребна
документација:
(а) фотокопија од решението за регистрација на подносителот издадено од надлежна
институција во Република Македонија, заверена со потпис на лице овластено од
подносителот и со печат на подносителот (доколку подносителот претставува група на
компании, асоцијација, спојување на неколку компании, итн., мора да се достави
фотокопија од уверение за регистрација за секое правно лице посебно, заедно со
структурата на групата);
(б) документ со кој се потврдува статусот на компаниите кои ја сочинуваат групата во
случај кога нотификацијата е поднесена од група на компании (асоцијација, спојување на
неколку компании, итн.);
(в) документ со кој се потврдува дека законскиот застапник е овластен да ја потпише
нотификацијата;
(г) изјава од законскиот застапник во која се наведува дека податоците дадени во
нотификацијата се точни и дека се исполнети сите технички, безбедносни и други услови
за работење со јавни електронски комуникациски мрежи и за вршење на јавни
електронски комуникациски услуги.
III. ПОСТАПКА ЗА НОТИФИКАЦИЈА
Член 5
(Доставување на нотификација)
(1) Нотификацијата со потребната документација се доставува до Агенцијата, а во
случај на достава по пошта истата се доставува во форма на препорачана пратка.
(2) Доколку Агенцијата утврди дека нотификацијата од член 2 на овој Правилник не ги
содржи сите потребни податоци и документација, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот
на приемот на нотификацијата ќе го извести подносителот да ја дополни нотификацијата
со потребните податоци.
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(3) Подносителот на нотификацијата ќе ги достави потребните податоци и
документација во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на известувањето од
Агенцијата.
(4) Доколку подносителот на нотификацијата не ги достави потребните податоци и
документација во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на известувањето од
Агенцијата, Агенцијата не врши регистрација на нотификацијата во својата службена
евиденција.
(5) Подносителот на нотификацијата ја известува Агенцијата за промена на податоците
од став (1) точка (а) на член 2 од овој Правилник дадени во нотификацијата во рок не
подолг од 30 (триесет) дена од денот на настанатата промена.
Член 6
(Потврда за регистрација)
(1) Агенцијата врши регистрација на подносителот на нотификацијата со запишување
во службената евиденција на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на
нотификацијата, по која ќе му се достави писмена потврда за извршена регистрација.
(2) Потврдата се доставува во рок од 7 (седум) дена од денот на уписот во службената
евиденција на Агенцијата или од приемот на барањето на барателот за издавање на таква
потврда.
(3) Регистрацијата во Агенцијата не претставува доволен услов за остварување на
правата и обврските на операторите или давателите на услуги согласно Законот за
електронските комуникации или друг закон. Потврдата за регистрација издадена од
Агенцијата сама по себе не создава права или обврски согласно Законот за електронските
комуникации, доколку не бидат исполнети другите услови предвидени со Законот за
електронските комуникации и друг закон.
(4) Агенцијата согласно издадените потврди за регистрација на својата веб страна ќе
објави листа на правни и физички лица кои имаат намера да вршат јавни електронски
комуникациски мрежи и/или услуги.
(5) Доколку подносителот на нотификацијата не започне со вршење на услугите во
рокот наведен во нотификацијата или не ја извести Агенцијата за промена на датумот за
започнување, се брише од листата на правни и физички лица кои имаат намера да вршат
јавни електронски комуникациски услуги.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 7
Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на јавни
електронски комуникациски услуги, како и сите правни и физички лица запишани во
службената евиденција на нотифицирани субјекти на Агенцијата, во рок од 3 (три) месеци
од денот на влегување во сила на овој правилник доставуваат до Агенцијата пополнет
образец на нотификација согласно став (1) на член 3 од овој Правилник.
Член 8
Со денот на влегување во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за
содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за
регистрација („Сл. Весник на РМ“, бр. 58/2005 и 72/2006).
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Член 9
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“.
По неговото влегување во сила, овој Правилник ќе биде објавен на веб-страната на
Агенцијата.
Бр. 11-38/7
5 ноември 2009 година
Скопје

Претседател на комисијата
на Агенцијата за електронски
комуникации,
Софче Јовановска, с.р.
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