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20130230709
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 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 12
февруари 2013 година.
Бр. 07 – 819/1
12 февруари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, 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, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12 и 59/12), во членот 14 по
точката ѓ) се додава нова точка е), која гласи:
“е) донесува одлука за давање во закуп на слободен деловен простор што Агенцијата не
го користи и за висината на закупнината што ќе претставува почетна цена во постапката
на јавното наддавање, по предлог на директорот на Агенцијата;“.
Точките е), ж) и з) стануваат точки ж), з) и s).
Член 2
Во членот 26 ставот (1) се менува и гласи:
“Работењето на Агенцијата се финансира од средства остварени од приходите од
надоместоците утврдени со овој закон.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Агенцијата може да се финансира и од донации, давање во закуп на слободен
деловен простор на Агенцијата, заеми и друга финансиска и техничка помош.“
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: “точка а)“ се бришат.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Давањето во закуп на слободен деловен простор на Агенцијата се врши по пат на
јавно наддавање на начин утврден со подзаконски акт на Агенцијата. Постапката на јавно
наддавање се спроведува преку посебна комисија која ја формира директорот на
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Агенцијата од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата директорот на
Агенцијата по предлог на посебната комисија за јавно наддавање донесува одлука за
избор на најповолен понудувач.“
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8).
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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