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Годишна програма за работа на 
агенцијата за електронски 
комуникации за 2015 година 

Вовед 
 

Технолошкиот развој и развојот на пазарот за електронски комуникации, а со цел 

постигнување на единствен европски информатички простор и сеопфатно 

информатичко општество беа едни од основните причини за во 2009 година да се 

направат измени во регулаторната рамка за електронски комуникации на Европската 

унија од 2002 година. Така, Европскиот парламент и Советот на Европската унија на 25 

ноември 2009 година донесоа две директиви и тоа: Директива 2009/140/ЕС и 

Директива 2009/136/ЕС со кои се извршија измени и дополнувања на: Рамковна 

директива (Framework Directive 2002/21/EC); Директива за пристап (Access Directive 

2002/19/EC), Директива за авторизација (Authorisation Directive 2002/20/EC); Директива 

за универзална услуга (Universal Service Directive 2002/22/EC) и Директива за 

приватност (ePrivacy Directive 2002/58/EC). 

Законот за електронските комуникации донесен во 2005 година со сите свои измени и 

дополнувања (“Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 

55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013) беше целосно 

усогласен со пакетот на директиви за електронски комуникации на Европската унија од 

2002 година. Со оглед на фактот што Европската унија во 2009 година донесе нов 

пакет на директиви за електронски комуникации произлезе потреба од усогласување 

на македонското законодавство со истите. Република Македонија како земја со 

кандидатски статус за членство во Европската унија има обврска да го усогласува 

националното законодавство со корпусот правни акти на Европската унија т.н. acquis. 

Новиот Закон за електронските комуникации е донесен  како усогласен со пакетот на 

Директиви за електронски комуниации на ЕУ од 2009 година и е објавен во Службен 

весник на Република Македонија бр.39 од 25.02.2014 година, а стапи на сила на 

06.03.2014 година.   

Имајќи го предвид претходното, повеќе од јасно е дека новата законска рамка за 

електронските комуникации треба да биде конвергентна, односно усогласена со 

медиумската законска рамка, заштитата на конкуренцијата, градењето, заштитата на 

личните податоци, заштитата на правата на потрошувачите, следењето на 

комуникациите, информациската безбедност и другите правни прописи кои посредно 

или непосредно влијаат врз развојот на електронските комуникации. 
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Предмет на законот  

 

Предмет на Законот за електронски комуникации (Службен весник на Република 

Македонија бр.39 од 25.02.2014 година) е да се уредат условите и начинот за 

обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и јавни електронски 

комуникациски услуги со цел да се обезбеди поттикнување на развојот на јавните 

електронски комуникациски мрежи и услуги, поттикнување на користење и развој на 

широкопојасен пристап до услуги, заштита на правата на корисниците, вклучувајќи ги и 

крајните корисници со посебни социјални потреби, обезбедување на универзална 

услуга, ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар и нумерацијата, 

унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски 

комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со 

воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи и 

обезбедување доверливост на комуникациите. 

Активностите на Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК) 

произлегуваат од нејзините надлежности утврдени во новиот Закон за електронските 

комуникации и прописите донесени врз основа на него, како и меѓународните договори 

од областа на електронските комуникации што ги склучила или на кои им пристапила 

Република Македонија. 

 

Цели на законот и регулаторни начела 
 
 

Целите на Законот за електронски комуникации се: 
 

 поттикнување на развојот на јавни електронски комуникациски мрежи и услуги 
во Република Македонија, со цел да се обезбеди економски и социјален развој 
поттикнување на користење и развој на широкопојасен пристап до услуги 
(broadband); 

 заштита на правата на  корисници, вклучувајки ги и крајните корисници со 
инвалидитет и крајните корисници  со посебни социјални потреби; 

 обезбедување на ефикасна и одржлива конкуренција на пазарот за електронски 
комуникации; 

 обезбедување  на универзална услуга; 

 ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар и нумерацијата; 

 унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните 
електронски комуникациски мрежи  со воведување на нови технологии и услуги, 
а особено со воведување на следни генерации на  јавни електронски 
комуникациски мрежи, и 

 обезбедување на доверливост на комуникациите. 
 

Промовирањето на интересите на граѓаните од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации се врши особено на начин што ќе се обезбеди пристап до универзалните 
услуги за секој граѓанин, обезбедување на високо ниво на заштита на правата на 
потрошувачите во односите со операторите, особено преку обезбедување на 
едноставна и ефикасна постапка за решавање на спорови, нивна заштита на лични 



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА 

  
Страна 6 

 
  

податоци, приватност и транспарентност на цени и услови за користење на јавни 
електронски услуги, задоволување на потребите на разни социјални групи, особено на 
лица со инвалидитет, стари лица и лица со посебни социјални потреби, обезбедување 
дека се одржува интегритетот и безбедноста на јавните електронски комуникациски 
мрежи,  овозможување крајните корисници да остварат пристап и да дистрибуираат 
информации или да користат апликации и услуги по сопствен избор. 

 

Агенцијата допринесува за развојот на Европскиот пазар и тоа особено на следните 
начини: 

 
- отстранување на сите преостанати препреки за обезбедување на јавни 

електронски комуникациски мрежи и јавни електронски комуникациски услуги и 
придружни средства и услуги на европско ниво; 
 

- потикнување на поставување и развој на трансевропски мрежи и 
интероперабилност на пан-европски услуги, како и меѓусебно поврзување на 
крајните корисници, и 

 

- меѓусебна соработка, соработка со Комисијата на Европската Унија и со BEREC.  
 

Агенцијата за електронски комуникации заради остварување на погоренаведените 
цели е должна да ги применува регулаторните начела за објективност, 
транспарентност, недискриминација и пропорционалност, и тоа особено преку: 

 
- промовирање на регулаторна предвидливост со обезбедување на доследен 

регулаторен пристап во соодветни периоди на проверка; 
 

- обезбедување дека, во слични околности, нема дискриминација во третманот на 
операторите; 
 

- заштита на конкуренцијата во корист на потрошувачите и промовирање, доколку е 
соодветно, конкуренција заснована на инфраструктура; 
 

- промовирање на ефикасни инвестиции и иновации во нови и современи 
инфраструктури, меѓу другото и со обезбедување дека обврската за пристап 
соодветно го зема предвид ризикот на кој се изложуваат операторите кои 
инвестираат, со тоа што дозволува различни кооперативни спогодби меѓу 
инвеститорите и заинтересираните страни кои бараат пристап со цел да се 
видоизмени  ризикот од инвестиции, а притоа обезбедувајќи дека конкуренцијата 
на пазарот и начелото за недискриминација се зачувани;  
 

- земање предвид на разновидноста на условите кои се однесуваат на 
конкуренцијата и потрошувачите кои постојат во различните географски области 
во рамките на Република Македонија, и 
 

- наметнување на претходни регулаторни обврски само доколку нема ефикасна и 
одржлива конкуренција и повлекување на истите доколку се утврди постоење на 
ефикасна и одржлива конкуренција. 

 
Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 

година е насочена кон постигнување на целите кои се дефинирани во стратешкиот и 

оперативен план за периодот од 2012-2016 година и регулаторната рамка за 

електронски комуникации во Европската Унија. 
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Во насока на обезбедување на транспарентноста во работењето на АЕК, согласно 

одредбите од член 13 од Законот за електронските комуникации, Годишната 

програмата за работа за 2015 година беше ставена на јавна расправа која траеше  30 

дена од денот на нејзиното објавување на веб страната на АЕК, а со цел да им се 

овозможи на  сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и 

ставови и да дадат предлози и коментари со што ќе можат да учествуваат во 

изработката на Годишната програма за работа за 2015 година. 

АЕК во својата работа, заради унапредување и развој на пазарот на електронските 

комуникации во Република Македонија, ги има предвид препораките на Европската 

Комисија и најдобрите светски практики. 

АЕК е свесна за својата улога во процесот на приближување на Република Македонија 

кон Европската Унија за што сведочат позитивните ставови  за нејзината работа  во 

неколкуте последни  Извештаи  на Европската Комисија имплементирани во делот на 

Информатичкото општество и медиуми каде нејзината работа е оценета како 

прогресивна и усогласена со европската регулатива за електронските комуникации 

(2009 EU regulatory framework) со тенденција на постојано напредување .  

Иницијативата за намалување на цената на роаминг услугите во јавните мобилни 

комуникациски мрежи за граѓаните на Република Македонија која АЕК ја потегна на 

состанокот во август 2014 година во Скопје со Директорите на регулаторните тела од 

регионот (Албанија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска, Србија и Турција) резултираше со 

потпишување на Спогодба за намалување на цените на услугите во роаминг во јавните 

мобилни комуникациски мрежи склучена помеѓу министерствата надлежни за работите 

од областа на електронските комуникации на Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и 

Херцеговина на 28 септември 2014 година во Будва, Црна Гора.  Со оваа спогодба 

министерствата на државите потписнички се согласија дека треба да се намалат 

цените на услугите во роаминг во државите потписнички и дека максималните цени на 

услугите во роаминг треба да се намалат во фази до висина на тие цени кои важат во 

Европската Унија, односно цените и динамиката на нивното намалување утврдени со 

Уредбата за роаминг во јавните мобилни комуникациски мрежи внатре во Европската 

Унија (regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the council of June 

2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union). Оваа 

Спогодба е договорено да се реализира со постапка за дополна на Законот за 

електронски комуникации во сите земји потписнички, на начин што цените за услугите 

во роаминг во државите потписнички на оваа Спогодба ќе се регулираат врз 

реципрочна основа. За реализација на оваа Спогодба и на одредбите од Законот за 

електронските комуникации на државите потписнички, се задолжени регулаторните 

тела за електронски комуникации на државите потписнички. 

Согласно наведеното, произлегува измена на законската и подзаконската регулатива 

за електронски комуникации која се однесува на роаминг услугите  во јавните мобилни 

комуникациски мрежи, а која АЕК треба да ја спроведе во наредниот период  

почнувајќи од 2015 година. Агенцијата за електронски комуникации при носење на 

какво и да било решение на оваа тема ќе постапи во согласност со Член 13 од Законот 

за електронските комуникации и предлогот на решение ќе го постави на јавна расправа 

во траење од најмалку 30 дена пред да биде донесена конечната одлука. 
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Во текот на 2015 година е планирано во состав на АЕК како посебна организациона 

единица да се формира национален центар за одговор на компјутерски инциденти 

(МKD-CIRT) што претставува официјална национална точка за контакт и координација 

во справување со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и 

кој идентификува и обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици. 

Исто така, за одредени прекршоци утврдени со законот, прекршочни санкции може да 

изрекува и Агенцијата, како прекршочен орган преку Комисија за одлучување по 

прекршок што ја формира директорот на Агенцијата. 

Активности на стручната  служба 
 

Активностите  на стручната служба на АЕК во 2015 година се следните: 

Регулаторна рамка 

 

Заради доследно  спроведување на Законот за електронските комуникации, АЕК 

подготви и донесе подзаконски акти со кои се дорегулираат и појаснуваат одредени 

прашања кои се утврдени во Законот. АЕК во 2014 година согласно одредбите од член 

188 од ЗЕК ги донесе сите прописи кои произлегуваат од него во рок од 9 месеци од 

денот на неговото  влегување во сила.  

Континуираното следење и имплементацијата на овие подзаконски акти е обврска на 

АЕК која треба да ги следи сите неправилности и проблеми кои можат да се појават во 

практичната примена како и во недоследноста на нивната примена од страна на 

субјектите кои ги тангираат. Во оваа насока АЕК, во 2015 година планира да врши 

континуирана ревизија на подазконските акти, односно нивно изменување и 

дополнување и со тоа активно да учествува во подобрување на регулаторната  рамка 

на пазарот за електронските комуникации во Република Македонија.  

Ред. 
Бр.  

Активност  Временска 
рамка  

1  Учество во изработка на актите поврзани со Законот за 
административните службеници и Законот за вработените во 
јавниот сектор  

Q1 и Q2/2015  

2  Анализа на усогласеноста на Законот за електронските 
комуникации со новата регулаторна рамка за електронски 
комуникации на Европската Унија за 2014  

 од Q1 до 
Q4/2015 

3  Учество во анализата на големопродажниот пазар за 
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи  

Q1 и Q4/2015 

4  Учество во анализата на малопродажниот пазар за минимален 
пакет на изнајмени линии  

Q1 и Q4/2015 
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5  Учество во Комисијата за прекршоци и Комисијата за 
решавање на спорови помеѓу оператоти и помеѓу оператори и 
други правни лица  

од Q1 до 
Q4/2015  

6  Учество во развојот на моделот за НГН “МАДРИД“   Q1 и Q4/2015 

7 Организирање на работилница со претставници од основните 
судови во Македонија 

Q1/2015 

 

Измените во Меѓународниот Правилник за радиокомуникации  кои се очекуваат да 

настанат по одржувањето на Светската конференција за радиокомуникации (World 

Radiocommunication Conference - WRC-15) организирана од Меѓународната унија за 

телекомуникации (International Telecommunications Union - ITU), како специјализиран дел 

од ООН, во периодот од 02.11-27.11.2015 година во Женева, би иницирале нивна 

примена и имплементација во домашната регулатива почнувајки од крајот на  2015 

година. 

Исто така АЕК континуирано ги извршува работните задачи во постапките за наплата 

на долг преку нотар, судски рочишта, извршна постапка, прекршочна постапка, 

постапки по жалби, постапка за посредување, подготовка на предупредувачки 

известувања за операторите и давателите на јавни електронски комуникациски услуги, 

решенија кои произлегуваат од примената на Законот за електронските комуникации и 

останати тековни работи. 

Електронски  комуникациски  мрежи и услуги, управување со нумерациски 

ресурси 

 

Изградбата на електронските комуникациски мрежи и придружните средства е 

утврдена во Глава деветта од ЗЕК и во истата, пред се, се определени прописите, 

стандардите и/или техничките спецификации врз основа на кои треба да бидат 

планирани, проектирани, изградени и одржувани јавните електронски комуникациски 

мрежи и придружните средства. Листата на прописите, стандардите и/или техничките 

спецификации ја објавува Агенцијата на својата веб страна.  

Со цел да се поттикне изградбата и развојот на јавните електронски комуникациски 

мрежи за пренос со големи брзини, во овој дел од особено значење се одредбите кои 

се однесуваат на обезбедување пристап до постоечка физичка инфраструктура на 

субјект кој управува со инфраструктурни објекти, одредбите за единствената точка за 

информации, координацијата на градежни работи, како и обезбедувањето пристап до 

физичка инфраструктура во зграда за големи брзини. Имено со членот 66 од ЗЕК е 

утврдена обврска на субјект кој управува со инфраструктурните објекти утврдени во 

Законот за катастар на недвижности, а врз основа на добиено писмено барање од 

оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, на истиот да му овозможи 

пристап до неговата физичка инфраструктура заради поставување елементи на 
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електронски комуникациски мрежи за обезбедување големи брзини за пренос, под фер 

услови, рокови и цени.  

Агенцијата преку Секторот за телекомуникации, во 2015 година планира да изврши 

ревизија на повеќето од постоечките подзаконски акти, односно нивно изменување и 

дополнување, како што се:  Правилник за изградба на јавни електронски 

комуникациски мрежи и придружни средства, Правилник за техничките или 

оперативните услови кои мора да ги исполни операторот кој го обезбедува пристапот 

и/или операторот кој го бара пристапот, Правилник за параметрите за квалитет на 

јавните електронски комуникациски услуги и содржината, формата и начинот на 

објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски 

комуникациски услуги, Правилник за начинот и условите за користење на единствениот 

европски број за итни повици 112, План за нумерација, Правилник за начинот на 

доделување на броеви и/или серии на броеви, содржината и формата на барањето 

како и податоците што се приложуваат кон барањето. 

Во следната табела се временски рокови кои АЕК ги предлага за реализација на 

ревизијата на подзаконската регулатива. 

Ред. 

број 

Работна задача Ква

рта

л 

Причини за работната 

задача 

Цел која треба да се 

постигне 

 

1 Ревизија на Правилник за 

изградба на јавни 

електронски комуникациски 

мрежи и придружни 

средства 

 

Q3,

Q4 

Единствена точка за 

информации, согласно 

член 67, од Законот за 

електронски 

комуникации 

Заедничко користење на 

постоечка 

инфраструктура и 

здружување при 

градење на 

телекомуникациска 

инфраструктура 

2 Ревизија на Правилник за 

техничките или 

оперативните услови кои 

мора да ги исполни 

операторот кој го 

обезбедува пристапот и/или 

операторот кој го бара 

пристапот 

Q2,

Q3,

Q4 

Анализата на пазарот 

за физички пристап до 

мрежна 

инфраструктура ќе 

предизвика потреба од 

промена на 

подзаконската 

регулатива 

 

Усогласување со 

заклучоците од 

направената анализа 

3 Ревизија на Правилник за 

параметрите за квалитет на 

јавните електронски 

комуникациски услуги и 

содржината, формата и 

начинот на објавување на 

Q2,

Q3 

Отпочнување на 

мерење на квалитет на 

широкопојасен 

интернет во фиксни 

мрежи. 

Крајните корисници на 

оваа услуга да бидат 

информирани за 

квалитетот на услугата 

која сакаат да ја 

користат 
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информации во врска со 

квалитетот на јавните 

електронски комуникациски 

услуги 

4 Ревизија на Правилник за 

начинот и условите за 

користење на единствениот 

европски број за итни 

повици 112. 

Q1,

Q2,

Q3,

Q4 

Потреба од 

воведување на 

единствен европски 

број за итни повици 

Користење на 

единствениот европски 

број за итни повици 112 

 

 

5 Ревизија на План за 

нумерација 

Q2   

6 Ревизија на Правилник за 

начинот на доделување на 

броеви и/или серии на 

броеви, содржината и 

формата на барањето како 

и податоците што се 

приложуваат кон барањето 

Q3   

 

Јавни електронски комуникациски мрежи и услуги и управување со 

нумерациски ресурси 
 

За да обезбеди стабилна, интероперабилна и доверлива комуникациска структура 

Агенцијата за електронски комуникации треба да исполни низа на активности. 

Во рамките на обезбедувањето на електронските комуникациски мрежи и услуги, во 

текот на 2015 година, АЕК во делот на: 

 Јавните електронски комуникациски мрежи и услуги,  

 Управувањето со нумерациските ресурси и 

 Единствената точка за информации 

планира да ги изврши следниве активности:  

ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ  

 

 Обработка на ново пристигнати нотификации,  
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 Ажурирање на листата на нотифицирани субјекти што се води во АЕК на сите 

нови нотифицирани оператори и даватели на јавни електронски комуникациски 

услуги и бришење на операторите кои не започнале со работа на датумот 

наведен во нотификацијата, а не ја известиле АЕК за настанатата промена; 

 Водење на регистар на нотифицирани субјекти и негово објавување на WEB. 

 Обработка на извештаи за квалитет на минималниот пакет на изнајмени линии; 

 Обработка на извештаи за квалитет на јавни говорни услуги; 

 Обработка на извештаи за квалитет на терминирани и завршни сегменти на 

изнајмени линии; 

 Обработка на извештаи за квалитет на разврзан пристап на локална јамка 

(LLU); 

 Објавување на веб страната на АЕК на склучените договори за интерконекција 

или пристап со други оператори во Република Македонија, како и склучените 

договори за интерконекција или пристап со странски оператори на операторот 

со значителна пазарна моќ на релевантен пазар; 

 Спроведување на надзор на операторите во насока на проверка на 

Референтните понуди за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга 

од аспект на нивната усогласеност со последната понуда која е објавена на 

нивната официјална веб страна; 

 Спроведување на надзор на операторите во насока на проверка на 

Референтните понуди за интерконекција од аспект на нивната усогласеност  со 

последната понуда која е објавена на нивната официјална веб страна; 

 Спроведување на надзор како континуирана активност согласно Законот за 

електронски комуникации; 

 Меѓусекторска соработка со Секторот за анализа на пазарите во делот на 

одобрување на референтните понуди на операторите со значителна пазарна 

моќ; 

Врз основа на член 8 од ЗЕК во кој се утврдени надлежностите на АЕК меѓу другото 

АЕК е надлежна и да : 

- дава согласност на основниот проект за градба на јавна  електронска 

комуникациска мрежа и придружни средства ; 

- дава мислење при постапката на изготвување и донесување на 

документи за просторно уредување;  

- дава согласност за исполнетоста на посебните услови за изведба на 

работи во зоната на електронската комуникациска мрежа и придружните 

средства.  
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УПРАВУВАЊЕ СО НУМЕРАЦИСКИ РЕСУРСИ  

 

Согласно Законот за електронските комуникации, АЕК го подготвува и донесува  

Планот на нумерација со цел да обезбеди ефикасно структуирање и користење на 

броевите и сериите на броеви од страна на операторите и давателите на јавни 

електронски комуникациски услуги, како и да  обезбеди доделување  на броеви и серии 

на броеви  на праведен и недискриминаторски начин. АЕК има обврска на својата веб 

страница да ги објавува податоците за доделените броеви и серии на броеви, како и 

податоците за имателите  на броеви и серии на броеви. На полето на нумерацијата, 

АЕК во 2015 ги планира следните активности: 

 Обработка на барања и издавање на решенија за доделување и одземање  на 

броеви и серии на броеви од Планот за нумерација за јавните електронски 

комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија; 

 Обработка на извештаи за ефикасно користење на доделените броеви и серии 

на броеви; 

 Следење на имплементацијата на преносливост на броевите што треба да ја 

обезбедат операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и/или 

услуги; 

 Следење на Централната база на пренесени броеви и изготвување на 

компаративни прегледи и извештаи за пренесените броеви; 

 Меѓународна координација на доделени меѓународни кодови за сигнализација 

во ITU; 

 Водење на регистар на доделени броеви и/или серија на броеви и негова објава 

на WEB; 

 Спроведување на надзор како континуирана активност согласно законот за 

електронски комуникации во делот за управување со нумерациските ресурси. 

ЕДИНСТВЕНА ТОЧКА ЗА ИНФОРМАЦИИ  

 

АЕК согласно одредбите од членот 67 од  ЗЕК, има обврска преку својата веб страна 

да обезбеди единствена точка за информации, со цел заинтересираните страни, покрај 

другото да добијат минимални информации, во однос на планираната изградба на 

јавна електронска комуникациска мрежа и на постоечката физичка инфраструктура на 

субјектот и тоа: податоци за видот, основните технички карактеристики и 

хоризонталната и вертикалната поставеност на подземните и надземните 

инфраструктурни објекти и придружната инсталација, како и податоци за субјектите кои 

управуваат со истите. Пристапот до единствената информациска точка, Агенцијата го 

овозможува во електронска форма, почитувајќи ги принципите на пропорционалност и 
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недискриминација. Друга цел на проектот „Единствена информациска точка“ е 

снижување на трошоците на операторите, а преку тоа  и воспоставување на пониски 

цени на услугите кои ги нудат истите на крајните корисници.  

Активности за реализација и спроведување на овој  проект : 

 меѓусебна соработка на АЕК со Агенцијата за катастар, единиците на локална 

самоуправа и Министератвото за транспорт и врски; 

 следење на планираните градби на операторите и потикнување на заедничка 

градба; 

 одржување на софтверот преку кој ќе се обезбедува единствената точка за 

информации; 

 предлог на измени на законската регулатива која ја уредува градбата и 

просторното и урбанистичко планирање со цел полесно спроведување на 

одредбите од ЗЕК за единствената точка на информации и можноста 

операторите да доставуваат барања за одобренија за градба; 

 спроведување на надзор како континуирана активност согласно Законот за 

електронски комуникации. 

Универзална услуга 
 

Универзалната услуга дефинирана како минимален пакет од услуги со определен 

квалитет, достапен по прифатлива цена за сите крајни корисници во Република 

Македонија, без оглед на нивната географска локација, од АЕК во 2012 година беше 

определена по пат на тендер на  даватели на универзална  услуга за обезбедување на 

услугите опфатени со универзалната услуга како што се: поврзување на крајниот 

корисник со јавна телефонска мрежа на негово разумно барање, обезбедување 

достапност на податоците од целосниот телефонски именик и телефонската служба за 

информации, обезбедување на разумен број на јавни телефонски говорници за 

задоволување на потребите на крајните корисници и обезбедување на услови за 

еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги од страна на крајните 

корисници со посебни потреби. 

Во 2015 година АЕК ќе направи  избор на давател на универзална услуга за 

обезбедување на пренос на податоци со брзина доволна да се обезбеди ефикасен 

пристап на интернет и терминална опрема за учениците со посебни образовни 

потреби во редовните и посебните основни и средни училишта притоа применувајки ги  

принципите на објективност, транспарентност, ефикасност и недискриминација.   

АЕК раководи и управува со средствата на Компензацискиот фонд за универзална 

услуга и врши наплата на средствата во фондот од операторите што обезбедуваа 
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јавни  електронски комуникациски услуги,  како и исплата на средства од фондот за 

покривање на реалните трошоци што ги има давателот на универзална услуга при 

обезбедувањето на универзалната услуга.  

 

Анализа на пазарот за електронски комуникации и регулација на цени 

 

Во текот на 2015 година, AEK планира да ја заврши веќе отпочнатата анализа на 

малопродажниот  пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за 

резиденцијални и деловни крајни корисници, спроведување на анализа на 

големопродажен пазар за завршување на смс во јавни мобилни комуникациски мрежи, 

спроведување на анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени 

линии,  спроведување на анализа на големопродажниот пазар за физички пристап до 

мрежна инфраструктура (целосен и поделен), како и завршување на веќе започнатата 

анализа на големопродажен пазар за пристап и започнување на повик во јавна 

мобилна комуникациска мрежа. 

 АЕК треба  да обезбеди електронските комуникациски услуги да им бидат достапни на 

сите граѓани во Република Македонија, а особено пристап до супер брз интернет. Во 

таа насока се одвива спроведувањето на проектот за дефинирање на мерки за 

поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски 

услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции на нова генерација на 

мрежи како што се оптика до секој дом, 4G, мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи. 

Развојот на мрежи од следните генерации и пристапот до услугите за брз пристап до 

интернет се приоритет  на АЕК и за 2015 г. Преку овој проект ќе се дефинираат мерки и 

акциски план преку исполнување на неколку работни задачи специфицирани во 

документацијата на овој проект.  

Понатаму АЕК ќе спроведе анализа на пазарите согласно Стратегијата на Агенцијата 

за 2012-2016 год, како и ревидирање на определени пазари согласно новите Европски 

препораки за релевантни пазари кои се во подготовка како и според утврдените 

состојби на пазарите на електронски комуникации во Република Македонија.  

Во 2015 година  ќе се спроведуваат и обврските наметнати на операторот со 

значителна пазарна моќ на големопродажниот пазар за услуги со широк опсег 

(броадбенд) особено обезбедување на обврската за економската репликабилност на 

понудите што се обезбедуваат преку оптичката мрежна инфрструктура преку примена 

на тестови за истиснување на конкуренцијата.  Агенцијата ќе развие и трошковен 

модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на 

програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап 

(free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC. Според тоа ќе се исполнат и 

обврските за контрола на цени наметнати со анализата на овој релевантен пазар. 

Агенцијата ќе ја набљудува имплементацијата и користењето на останатите 

регулирани услуги и по потреба ќе спроведе ревизија со цел да се обезбеди и заштити 

конкуренцијата и да се овозможи влез на нови оператори на пазарот за електронски 

комуникации  во Република Македонија.  



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА 

  
Страна 16 

 
  

АЕК во 2015 година во однос на анализата на пазарите и регулацијата на цени ги 

планира следниве активности: 

 

Ред бр. Активност Опис на активноста Временска рамка 

1 Анализа на малопродажен 

пазар за јавно достапни 

телефонски услуги на фиксна 

локација за резиденцијални и 

деловни крајни корисници  

Последната Анализа на 

овој релевантен пазар е 

спроведена во 2010г 

Q3 и Q4/2014 

Q1/2015 

2 Анализа на големопродажен 

пазар за завршување на смс во 

јавни мобилни комуникациски 

мрежи 

Последната Анализа на 

овој релевантен пазар е 

спроведена во 2011г 

 

Q1 и Q4 /2015 

3 Ажурирање на “Margin 

Squeeze“ со историски 

податоци, како и нови и 

промотивни понуди на 

операторот со значителна 

пазарна моќ 

Ажурирање на моделот 

со нови 

инпути/пресметка на 

цени/ревидирање на 

одлука, доколку е 

потребно за 

малопродажните понуди 

што веќе се одобрени, 

како и за нови понуди 

Q1 и Q4/2015  

4 Анализа на малопродажен 

пазар за минимален пакет на 

изнајмени линии 

Последната Анализа на 

овој релевантен пазар е 

спроведена во 2011г  

Q1 – Q4/2015 

5 Анализа на пазарот за физички 

пристап до мрежна 

инфраструктура (целосен и 

поделен) 

Последната Анализа на 

овој релевантен пазар е 

спроведена во 2011г 

Q4/2014  и Q1 – 

Q3/2015 

6 Имплементација на обврската 

за економска репликабилност 

на малопродажните понуди 

преку оптичка мрежна 

инфраструктура  

Спроведување на 

тестови за пресметка на 

цени за истиснување на 

конкуренцијата со цел 

спроведување на 

обврските од пазар 8 – 

услуги со широк опсег 

Q1 – Q4/2015 
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7 Развој на  проект за 

дефинирање на мерки за 

поттикнување на развој на 

конкуренција на пазарите за 

електронски комуникациски 

услуги во Република 

Македонија и поттикнување на 

инвестиции на нова генерација 

на мрежи како што се оптика 

до секој дом, 4G, мобилни 

мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи и 

други 

Проектот е отпочнат во 

2014 г. Потребно е да се 

изработи Извештај во кој 

ќе бидат дефинирани 

мерки за поттикнување 

на развој на мрежи од 

следни генерации. 

Q1 и Q4/2015 

8 Развој на трошковен модел за 

определување на цени 

базирани на трошоци за услуги 

за Пренос на програмски 

содржини преку дигитална 

терестријална платформа со 

слободен пристап (free-to-air) 

на крајните корисници и 

пресметка на WACC 

Нов модел. Предвидено 

е да биде развиен 

модел за определување 

на цени базирани на 

трошоци за услуги за 

Пренос на програмски 

содржини преку 

дигитална терестријална 

платформа со слободен 

пристап (free-to-air) на 

крајните корисници и 

пресметка на WACC 

Q1 до Q4/2015 

9 Изработка на квартални 

извештаи за развојот на 

пазарите на електронски 

комуникации во 2014 и 2015 г 

Квартални извештаи Q1 до Q4/2015 

10 Изработка на годишен 

извештај за развојот на 

пазарите на електронски 

комуникации во 2014 г 

Годишен извештај Q1 до Q4/2015 

11 Анализа на големопродажен 

пазар за пристап и 

започнување на повик во јавна 

мобилна комуникациска мрежа  

Последната Анализа на 

овој релевантен пазар е 

спроведена во 2010г 

 

Q1 и Q2 /2015 

12 Спроведување на стручен 

надзор  

Континуирана активност 

согласно Законот за 

електронски 

комуникации 

Q1 до Q4/2015 
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Управување на радиофреквенцискиот спектар 
 

Според одредбите од Законот за електронски комуникации, АЕК како надлежност и 

обврска, регулира и управува со радиофреквенцискиот спектар. Под регулирање и 

управување со радиофреквенцискиот спектар се подразбира: 

1. донесување и спроведување на План за намена на радиофреквенциски опсези 
и План за распределба на радиофреквенции; 

2. следење на користењето на спектарот на радиофреквенции согласно со 
плановите од претходната точка; 

3.  издавање одобренија за користење на радиофреквенции; 

4. подготвување и спроведување јавни тендери за доделување и користење на 
радиофреквенции; 

5. донесување технички прописи врз основа на законот; 

6. спроведување на примена на националните и меѓународните стандарди и 
технички прописи во областа на електронските комуникации; 

7. обезбедување услови за користење на дигиталните радио и телевизиски услуги 
од страна на крајните корисници;  

8.  следење на работењето и развојот на радиокомуникациските системи; 

9. применување техники на ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар 
со примена на најновите технички и регулаторни одлуки и препораки како и 
други надлежности поврзани со законот. 

Врз основа на Законот за електронски комуникации и правилниците донесени врз 

основа на истиот, АЕК ги извршува своите задолженија и обврски со: 

1. издавање на одобренија за користење на радиофреквенции за сите видови на 
радиослужби по извршена детална анализа и пресметка, 

2. пресметка на број на бодови за годишен надоместок за користење на 
радиофреквенции, според кои се генерира фактура, 

3. издавање на мислења за увоз на РТТЕ опрема, 

4. издавање на согласности на проекти за изградба на радиостаници, 

5. анализи и насоки за услови за користење на радиофреквенции и 
радиофреквенциски опсези за нови радиокомуникациски системи и мрежи, 

6. меѓународна координација на радиофреквенциски доделби, 

7. пријава на доделби во меѓународниот регистар на користени фреквенции, 

8. ажурирање на податоци во EFIS  системот на CEPT, 

9. дописи, мислења, ургенции, анализи, заедничка работа со други сектори и 
служби,  комуникација со корисници, одговори на прашања од корисници и 
друго. 

 

За 2015 година можат да се наведат конкретни задачи и активности што ќе ги спроведе 
АЕК со временски распоред на извршување како што е дадено во следната табела: 
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Бр. Работна задача Временска 

рамка 
Причини за 
оваа работна 
задача 

Активности 
предвидени со 
оваа работна 
задача 

Цел која треба да се 
постигне 

1. 
Издавање на 
одобренија за 
користење на 
радиофреквенции 
за сите видови на 
радиослужби по 
извршена детална 
анализа и 
пресметка. 

Пресметка и 
генерирање на  
бројот на бодовите 
за годишен 
надоместок за 
користење на 
радиофреквенци за 
изработка на 
фактури 

 

Q1, 
Q2, 
Q3, 
Q4 

Издавање на 
одобренија за 
користење на 
радиофреквенц
ии на корисници 
кои ќе ги 
користат 
согласно 
законските 
прописи во 
Република 
Македонија 

Планирање и 
доделување на 
радиофреквенци
и 

Ефикасно 
искористување на 
радиофреквенцискиот 
спектар врз основа на 
начелата на 
транспарентност и 
рамноправност 

2. Периодични 
анализи на 
зафатеноста на 
радиофреквенциск
иот спектар и 
изготвување на 
предлог за 
спроведување на 
постапка за 
заинтересираност и 
постапка за јавен 
повик за 
доставување на 
барања за 
издавање 
одобрение за 
користење на 
радиофреквенции 
и спроведување на 
тендери 
 

Q2, 
Q4 

Доделување на 
недоделени 
фреквенции 

Доколку се 
надмине 
расположивоста 
на одреден опсег  
или пак доколку 
таквиот начин на 
издавање е 
пропишан со 
Планот за 
доделување и 
користење на 
радиофреквенци
и во РМ, 
потребна е 
подготовка на 
тендерска 
документација и 
спроведување на 
тендерската 
постапка 

Ефикасно користење 
на 
радиофреквенцискиот 
спектар 

3. Анализа на нови 
Одлуки и 
Препораки од ITU, 
CEPT, RSPG 

Q3 
Q4 

Измени но 
меѓународната 
регулатива. 

Учество во 
работни групи и 
следење на ново 
издадени одлуки 
и препораки. 
Предлог за 
евентуална 
измена на План 
за намена или 
Правилник за 
доделување и 
користење на 
радиофреквенци
и. 

Овозможување на 
примена на најнови 
технологии на нај брз 
начин со цел 
ефикасно и 
ефективно да се 
користи спектарот. 

4. 
Меѓународна 
координација на 
радиофреквенциск
и доделби и 
нотификација 

Q1, 
Q2, 
Q3, 
Q4 

Пријавување на 
ново доделени 
фреквенции во 
меѓународни 
планови 

За пријавување и 
нотификација се 
изготвуваат 
специјални 
барања според 
видот на 

Заштита на 
доделените 
радиофреквенции. 
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 радиослужбата. 
Одредени 
радиофреквенци
и се 
координираат 
преку ИТУ. Во 
одредени случаи 
координацијата е 
со билатерални 
или 
мултилетерални 
спогодби. 

5. Учество на 
Светската 
конференција за 
радиокомуникации 
WRC15  (Q4) 

Q1, 
Q2, 
Q3, 
Q4 

Подготовки, 
учество, 
следење и 
примена на 
изменитете во 
меѓународниот 
правилник за 
радиокомуникац
ии заради 
имплемнтација 
во домашната 
регулатива. 

Изготвување на 
платформа за 
учество на 
конференцијата 
во која ќе бидат 
содражани 
ставовите на 
Република 
Македонија во 
однос на 
користењето на 
радиофреквенци
скиот спектар. 
Сатавовите на 
РМ треба да 
бидат усогласено 
со ECP, односно 
со европскиот 
предлог. 

Усогласување во 
користењето на 
радиофреквенциските 
опсези на ниво на 
Европа, но во 
согласност со 
намената на 
радиофреквенциските 
опсези во сите 3 ИТУ 
Региони. 
Усогласувањето е со 
цел да се применат 
исти стандарди за 
предавателна и 
приемна опрема во 
што поголем дел од 
светот. 

6. Анализа и насоки 
за користење на 
МУХ 8 

Q4 

Дигитализација 
на 
терестријално 
телевизиско 
емитување 

Активностите ќе 
бидат 
предвидени во 
согласност со 
Законот за 
електронски 
медиуми. 

Ефикасно користење 
на спектарот.  
Создавање на услови 
за нов UHDTV 
стандард, или 
користење на 
дигитална дивиденда 
2 според заклучоците 
од WRC15. 

7. Издавање на 
мислења согласно 
Правилникот за 
радио опрема и 
телекомуникациска 
терминална опрема 
и проверка на 
регистерот на 
радио опрема за 
која е издадено 
мислење 

Q1, 
Q2, 
Q3, 
Q4 

Врз основа на 
Правилникот за 
радио опрема и 
телекомуникаци
ска терминална 
опрема, 
Агенцијата за 
електронски 
комуникации 
има за задача 
да издава 
Мислења за 
R&TTE 

Проверка на 
целокупната 
документација за 
опремата и 
издавање на 
Мислење 

Целокупната радио 
опрема и 
телекомуникациска 
терминална опрема 
што се користи во 
Република 
Македонија да е во 
согласност со 
позитивните прописи 
кои важат, како и да е 
во согласност со 
R&TTE директивата 

8. 
Дописи, мислења, 
ургенции, анализи, 
заедничка работа 
со други сектори и 
служби,  
комуникација со 
корисници, 
одговори на 
прашања од 
корисници и друго. 

 

Q1, 
Q2, 
Q3, 
Q4 

Барања од 
корисници, 
опратори, или 
по службена 
должност 
според 
одредбите од 
законот. 

Анализа, 
мислење, 
процедура, 
печатен или 
одговор по 
електронски пат. 

Навремено 
известување и 
одговарање на 
применита барања. 

9. Планирање и 
оптимизација на 

Q1, 
Q2, 

Со 
воведувањето 

Анализа на веќе 
издадените 

Ефикасно користење 
на спектарот 
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радиокомуникациск
ите мрежи – 
фиксна служба 

Q3, 
Q4 

на поголем број 
на услуги и 
воведување на 
нови 
технологии во 
нови опсези во 
изминативе 
години, дојде до 
појава на 
поголем број на 
оператори кои 
користат 
радиофреквенц
ии при 
поставувањето 
на нивните 
мрежи а со тоа 
и зголемено 
користење на 
радиофреквент
ниот спектар 

одобранија за 
користење на 
радиофреквенци
и, анализа на 
мрежи по 
одредени опсези, 
планирање на 
доделби за нови 
мрежи. 

10. Ажурирање на 
податоците за 
Република 
Македонија во 
Европскиот 
информциски 
ситем за 
радиофреквенции 
(EFIS) 

Q3, 
Q4 

Подготвување 
на податоци 
според Планот 
за намена и 
според Планот 
за доделување 
и користење. 

Внесување на 
податоци во EFIS 
системот 

Податоците за 
користењето на 
радиофреквенциските 
опсези во Република 
Македонија да бидат 
ажурни и достапни 
заедно со податоците 
на сите други држави 
членки на CEPT.  

11. Следење на 
состојбата за 
развојот на 
дигитална звучна 
радиодифузија 

Q1, 
Q2, 
Q3, 
Q4 

Дигитализација 
на  звучна 
радиодифузија 
од II band 

Следење и 
проучување на 
развојот на  
звучна 
радиодифузија, 
подготовки за 
репланирање на 
меѓународниот 
План GE84 во 
рамките на CEPT 
и ITU . 

Да се биде во чекор 
со останатите 
европски држави и 
навремено да се 
започне со 
подготовката на 
соодветна 
регулатива. 

12. Нотификација на 
доделби за 
користење на 
радиофреквенции 

Q2, 
Q3 

Посебен начин 
на користење 
на 
радиофреквенц
ии од опсезите 
над 70 GHz, без 
издавање на 
одобрение 

Изготвување на 
софтверско 
решение за 
евидентирање на 
пријавените 
линкови. 

Корисниците преку 
најава во посебната 
апликација сами ќе го 
пополнат барањето за 
нотификација на 
користената 
фреквенциска 
доделба и автоматски 
ќе добијат потврда за 
извршена 
нотификација.  

 
Секундарната регулатива во Република Македонија од областа на 

радиокомуникациите ја изготвуваат вработените од Секторот за радиокомуникации со 

применување на Одлуки, Препораки и Извештаи на меѓународните организации ITU, 

CEPT и BEREC.  Од овие причини од огромно значење е учествувањето на стручните 

лица во работата на студиските, односно работните групи на овие организации. 
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Контрола и мониторинг на радиофреквенции 

 

Согласно Законот за електронски комуникации и другите подзаконски акти кои 
произлегуваат од него,  АЕК е надлежна да врши контрола и мониторинг на 
радиофреквенции во Република Македонија со цел да се обезбеди ефикасно 
користење на радиофреквенцискиот спектар, а воедно и да им се обезбеди нормално 
и непречено обезбедување на електронските комуникациски услуги на имателите на 
радиофреквенциите За оваа цел АЕК, со Планот за работа за 2015 година ги утврдува 
следните активности: 

 
- Вршење на редовна контрола на емисии на радиостаници и испитување на 

радиофреквенцискиот спектар; 

Под редовна контрола на емисии, се подразбира  периодично проверување на  

карактеристичните параметри на дадена емисија, работните карактеристики и 

локација на радиостаниците. Со оваа активност се опфатени сите радиостаници 

со одобрение за користење на радиофреквенции и на откриени  радиостаници 

без Одобрение за користење на радиофреквенции. Со наведената контрола се 

извршува и  надзор над примената на ЗЕК, прописите донесени врз основа на 

ЗЕК и меѓународните прописи и договори во областа на радиокомуникациите. 

Испитувањето на спектарот, во смисла на овој план, е периодично мерење и 

регистрирање на емисии во спектарот кои се примаат на територијата на 

Република Македонија.  Испитувањето се врши поради утврдување на 

зафатеноста во спектарот за потребите на планирањето и доделувањето на 

фреквенции на нови станици, служби и мрежи, за заштита на фреквенции кои се 

веќе доделени на станици во Македонија и за потреби од координација на 

фреквенциите со соседни и други земји. 

- Решавање на пречки по приговор; 

Предност над сите други активности има истражување на штетни пречки во сите 

служби, посебено за Службата за воздухопловна радионавигација и 

воздухопловна мобилна служба и другите служби поврзани со безбедноста на 

луѓе и материјални добра 

- Контрола на радиостаниците во однос на усогласеност со Одобренијата за 

користење на радиофреквенции 

- Вршење на мерење за потребите за планирање на РФ спектарот 

- Мерење на нејонизирачко зрачење 

- Мерење на задолжителните вредности за квалитет на јавни комуникациски 

услуги 

- Давање на техничка асистенција на другите сектори, а поврзана со 

проблематиката која се работи во Секторот за контрола и мониторинг    

- Унапредување на техничките можности на системот за контрола и мониторинг 

- По извршениот мониторинг на радиофреквенции сите измерени параметри на 

секоја емисија ќе биде запишана во базата за податоци 

- Во 2015 се планирани обуки за вработените во Секторот за контрола и 

мониторинг со цел вработените да се стекнат со повеќе практични знаења за 

користење на софистицираната мерна опрема 

Според овие активности временската рамка за нивно извршување би се изведувала на 

следниот начин: 
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Р.б
р. 

Работна 
задача 

Времен
ска 
рамка 

Причини за 
оваа работна 
задача 

Активности 
предвидени 
со оваа 
работна 
задача 

Цел која треба 
да се постигне 

Инволвирани 
сектори 

1 Мониторинг  
од фиксни 
мониторинг 
станици (до 
3GHz) 

1-4 
квартал 

Утврдување на 
зафатеноста на 
радиофреквент
ниот спектар, 
проверка на 
усогласеноста 
на 
радиостаниците 
со Одобрението 
за користење на 
радиофреквенц
ии, 
откривање на 
нелегални 
радиостаници, 
мерења по 
барање од 
секторот за 
радиокомуникац
ии 

Проверка во 
базата за 
издадени 
одобренија и 
мерни 
резултати, 
споредба на 
мерените 
параметри на 
дадена 
емисија со 
параметрите 
дадени во 
Одобрението, 
лоцирање на 
нелегални 
станици   

Точни и 
ажурирани 
податоци за 
потребите на 
Секторот за 
радиокомуникац
ии за 
планирање и 
доделување на 
радиофреквенц
ии, спречување 
и решавање на 
пречки, 
елиминирање 
на појава на  
нелегални 
радиостаници 

Сектор за 
радиокомуника
ции, СТИГКИН 

2 Мониторинг  
со мобилна 
станица (до 
40GHz) 

2-3 
квартал 

На места каде 
што нема добро 
покривање со 
фиксните 
мониторинг 
станици или да 
се добие 
подобра слика 
за зафатеноста 
на 
радиофреквент
ниот спектар на 
одредена 
територија.  
Утврдување на 
зафатеноста на 
радиофреквент
ниот спектар, 
проверка на 
усогласеноста 
на 
радиостаниците 
со Одобрението 
за користење на 
радиофреквенц
ии, 
откривање на 
нелегални 
радиостаници,  

Проверка во 
базата за 
издадени 
одобренија и 
мерни 
резултати, 
споредба на 
мерените 
параметри на 
дадена 
емисија со 
параметрите 
дадени во 
Одобрението, 
лоцирање на 
нелегални 
станици, 
подготовка на 
извештаи   

Точни и 
ажурирани 
податоци за 
потребите на 
Секторот за 
радиокомуникац
ии за  
планирање и 
доделување на 
радиофреквенц
ии, спречување 
и решавање на   
пречки, 
елиминирање 
на појава на  
нелегални 
радиостаници и 
на места каде 
што нема 
покривање со 
фиксните 
станици или со 
RF сензорите  

Сектор за 
радиокомуника
ции, СТИГКИН 

3 Мониторинг со 
портабл, 
мобилни 
станици, 
фиксни 
станици  

1-4 
квартал 

Решавање на 
пречки, 
откривање на 
нелегални 
радиостаници, 
по барање од 
секторот за 
радиокомуникац
ии. На места 
кои се 
нодостапни за 
мобилната 
мониторинг 

Проверка во 
базата за 
издадени 
одобренија и 
мерни 
резултати, 
споредба на 
мерените 
параметри на 
дадена 
емисија со 
параметрите 
дадени во 

Спречување и 
решавање  на 
пречки, 
елиминирање 
на појава на  
нелегални 
радиостаници 

Сектор за 
радиокомуника
ции, СТИГКИН 
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станица. 
 

Одобрението, 
лоцирање на 
нелегални 
станици, 
подготовка на 
извештаи   

4 Мерење на 
нејонизирачко 
зрачење  

1-4 
квартал 

Добивање на 
информација за 
нивото на 
електромагнетн
о зрачење 

Планирани 
активности за 
мерење на 
нејонизирачко 
зрачење  
 

Добивање на 
информација за 
нивото на 
елктромагнетно 
зрачење 

 

5 Мерење на 
нејонизирачко 
зрачење по 
приговор 

1-4 
квартал 

Приговор од 
крајни 
корисници или 
барање за 
мерење на 
нејонизирачко 
зрачење 

Добивање на 
информација 
за нивото на 
електромагнет
но зрачење и 
изготвување 
на Извештај 
по извршените 
мерења 

Добивање на 
информација за 
нивото на 
електромагнетн
о зрачење 

 

6 Мерење на 
задолжителни
те вредности 
на  параметри 
на квалитет на 
јавни 
комуникациски 
услуги  и DVB-
T мрежите 
1.Редовни 
мерења  
2.Мерења по 
приговор 

1-4 
квартал 

Редовна 
контрола на 
параметрите на 
квалитет по 
претходно 
дефинирани 
зони низ 
државата. 
Мерење кои би 
се извршиле по 
барање на 
Секторот за  
ТИГКИН 

Организирање 
на мерење по 
Правилник или 
по приговор од 
крајни 
корисници. 
После 
мерењата се 
изготвуваат  
извештаи по 
зони и се  
објавуваат  на 
комуницирај.м
к или се 
изготвуваат 
Извештаи кои 
се 
доставуваат 
до СТИГКИН 

Утврдување на 
покриеноста на 
јавните мрежи 
за мобилна 
комуникација. 
Помош при 
извршувањето 
на 
инспекцискиот 
надзор, заштита 
на крајните 
корисници  

Сектор за 
ТИГКИН, 
Сектор за 
информатика 

7 Асистенција 
при 
инспекциски 
надзор 

1-4 
квартал 

Инспекциски 
надзор на 
радиокомуникац
иска опрема 

Асистенција 
при 
составување 
на записник, 
запечатување, 
одземање на 
опрема, 
мерење на 
радиофреквен
ции.  Мерење 
на 
задолжителни
те вредности 
на  параметри 
на квалитет на 
јавни 
комуникациски 
услуги   

Брзо и 
квалитетно 
извршување на 
инспекцискиот 
надзор од 
техничка страна 

Сектор за 
ТИГКИН 

8 Согласно  ЗЕК 
сл. Весник 38 
од 25.02.2014 
арх. Број 07-
1899/1 од 
20.02.2014, 
вработените 
во секторот за 

1-4 
квартал 

Потреба од 
редовен, 
вонреден и 
контролен 
надзор 

Секторот за 
контрола и 
мониторинг на 
радиофреквен
ции ќе врши 
редовен 
надзор , но во 
зависност од 

Со редовен, 
вонреден и 
контролен 
надзор се 
прават 
записници за 
фактичката 
состојба на 

Сектор за 
правни работи. 
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контрола и 
мониторинг на 
радиофреквен
ции ќе вршат 
редовен, 
вонреден и 
контролен 
надзор на 
корисниците 
на одобренија 
на 
радиофреквен
ции. 

динамиката и 
потребите на 
АЕК се 
предвидуваат 
и контролни и 
вонредни 
надзори. 

корисниците на 
радиофреквенц
ииво случај на 
отстапување на 
параметрите од 
одобренијата , 
користење на 
фреквенции без 
одобрение, 
доставување на 
неточни 
информации до 
АЕК и друго. 

 

 

Грижа за корисници и стручен надзор 

 

Агенцијата за електронски комуникации во рамките на своите надлежности утврдени со 

Законот за електронските комуникации има особено значајна улога во заштитата на 

правата на крајните корисници на јавни електронски комуникациски услуги и тоа преку: 

контрола на стандардните претплатнички договори, контрола на квалитетот на јавните 

електронски комуникациски услуги, обезбедување на еквивалентен пристап и избор за 

крајни корисници со инвалидитет, наметнување на дополнителни обврски на 

операторите во нивните односи со претплатниците, обезбедување на преносливост на 

броеви и особено преку решавање на спорови помеѓу операторите и нивните 

претплатници. 

Согласно новиот Закон за електронските комуникации Агенцијата за електронски 

комуникации доставените приговори од претплатниците ги решава преку постапка за 

решавање на спорови, а по претходно спроведена постапка на посредување.  

Агенцијата води постапка за решавање на спорови помеѓу: оператори, 

оператори и правни лица кои управуват со физичка инфраструктура, и   

крајни корисници и оператори.  Агенцијата започнува постапка за  решавање на спор 

на барање на една од страните во спорот.  По приемот на барањето, Агенцијата пред 

да ја започне постапката за решавање на спор на страните во спорот им предлага 

постапката за посредување. Доколку било која од страните во спорот не ја прифати 

постапката за посредување, или доколку во постапката за посредување не дојде до 

склучување на спогодба помеѓу страните во спорот, Агенцијата по барање на една од 

страните во спорот, ќе го реши спорот. Во таа постапка се применуваат одредбите од 

Законот за општата управна постапка, доколку со Законот за електронските 

комуникации не е поинаку уредено.  Доколку било која од страните во постапката за 
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решавање на спор пред Агенцијата, за истиот спор започне судска постапка, 

постапката за решавање на спор пред Агенцијата се запира. 

Операторите се должни секој стандарден претплатнички договор да го достават на 

одобрување до Агенцијата за електронски комуникации. Агенцијата го одобрува 

стандардниот претплатнички договор во рок од 30 дена од денот на приемот на истиот. 

Одобрените стандардни претплатнички договори Агенцијата за електронски 

комуникации ги објавува на својата веб страна. 

ПОРТАЛ WWW.KOMUNICIRAJ.MK 

 

Веб страната komuniciraj.mk e наменета за крајните корисници. На оваа страна 

корисници можат да добијат информации за операторите на електронски 

комуникациски мрежи/услуги кои се нотифицирани и работат на територија на РМ, 

цените за услугите кои ги обезбедуваат, тарифни модели/ пакети на услуги, интернет, 

роаминг и останти информации. Дополнително, на истата крајните корисници можат да 

добијат информации за дигитализацијата, преносливост на броеви како и 

нејонизирачко зрачење.    

 

Стручен надзор  

Годишниот план за работа би се одвивал во насока на посетување и извршување на 
редовен надзор над сите субјекти кои користат радиофреквенции и  даватели  на јавни 
комуникациски мрежи/услуги. Секој субјект би бил посетен најмалку еднаш годишно од 
страна на овластено лице за надзор. Редовниот надзор би се спроведувал плански во 
одреден временски период со посета на субјекти кои работат во иста  служба (на 
пример копнено мобилна, фиксна, радиодифузна служба, даватели на јавни 
комуникациски мрежи/услуги). При редовните надзори неопходна е соработка со 
Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенции заради целосна контрола над 
соодветниот субјект, како и со Секторите за анализа на пазар, Сектор за 
радиокомуникации, Сектор за телекомуникации и останатите сектори при Агенцијата за 
електронски комуникации. 

По извршениот редовен надзор, кај субјектите кај кои е констатирана неправилност во 
работењето и на кои им е доставен писмен извештај со определен рок за 
отстранување на неправилноста, по истекувањето на истиот ќе се спроведе контролен 
надзор. 

Во  текот на годината планирани се и вонредни надзори врз основа на писмена 
иницијатива поднесена од државни органи, оператори, физички или правни лица, како 
и во случај на сомневање по службена должност, согласно ЗЕК. 

Во текот на целиот период од календарската година,  лицата  за вршење на стручен 
надзор  ќе учествуваат во работата на Комисијата за постапување по спорови од 
крајни корисници.  
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При извршувањето на редовните и контролните надзори секогаш приоритет ќе се даде 
на навременото, но и квалитетно завршување на работните задачи во согласност со 
годишниот план. 

 

Соработка со други државни органи и тела  

 

АЕК соработува и е во секојдневна редовна комуникација со Министерството за 

информатичко општество и администрација, а согласно член 27 од Законот за 

електронските комуникации АЕК соработува со други државни органи и тела по 

прашања кои се во врска со електроските комуникации. АЕК соработува со Комисијата 

за заштита на конкуренција во врска со анализите на релевантните пазари, 

определувањето на оператори со значителна пазарна моќ и наметнувањето на 

обврски на операторите со значителна пазарна моќ. Во постапка за доделување на 

радиофреквенции за вршење на радиодифузна дејност, АЕК  соработува со Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. По прашања од заеднички интерес АЕК и 

во 2015 година планира да остварува континуирана соработка и со други државни 

органи и тела како:  

- Министерство за финансии; 

- Министерството за транспорт и врски;  

- Министерство за економија; 

- Министерство за внатрешни работи; 

- Комисија за заштита на конкуренцијата; 

-  Дирекција за заштита на лични податоци; 

- Македонскиот институт за стандардизација; 

- Здружението за заштита на потрошувачи; 

- Народна банка на Република Македонија; 

- Централен регистар на Република Македонија; 

- Царинска управа на Република Македонија; 

- Центар за управување со кризи; 

- Завод за статистика на Република Македонија; 

- Агенција за катастар и недвижности 

- Државен пазарен инспекторат  

- и други органи и тела на Република Македонија. 

Транспарентност и влијание на јавноста  
 

Транспарентноста на АЕК се огледа во обврската која произлегува од законската 

одредба според која е задолжително јавно да се објавуваат извештаи за развојот и 

состојбите  на пазарот за електронски комуникации на квартално ниво во текот на 

годината. Исто така организацијата на два јавни состаноци на кои ќе бидат поканети 

сите заинтересирани страни да ги изразат нивните ставови и мислења по однос на 

развојот на електронските комуникации , а нивното мислење и ставот на АЕК по истото 

да биде објавено во рок од 7 дена на веб-страната - е во контекст на транспарентното 

работење на АЕК. Во оваа постапка всушност се овозможува влијанието на јавност  
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врз работењето на оваа институција . Објавувањето на предлог – подзаконските акти 

или измени и дополнувања на истите, како и предлог годишната програма на АЕК на 

јавна расправа која трае најмалку 30 дена од денот на објавувањето на веб-страната и 

организирањето на јавен состанок со заинтересираните страни пред донесување на 

актите на АЕК , е уште еден факт кон нејзиниото транспарентно работење и доказ за 

можноста за влијанието на јавноста во  нејзиното работење. 

Зајакнување на капацитетите на агенцијата 

ИКТ СИСТЕМИ  

 

Агенцијата за електронски комуникации преку порталот е-Агенција (https://e-

agencija.aek.mk) им овозможува на граѓаните, операторите и фирмите електронски да 

ги користат услугите кои им ги  обезбедува Агенцијата. Операторите имаат можност 

електронски да ги користат услугите за: 

a. Нотификација за комуникациски мрежи и услуги 

b. Нумерација 

c. Увоз на опрема 

d. Радиофрекфенции 

Граѓаните имаат можност електронски да поднесуваат Барање за решавање на спор. 

Заради континуирана достапност на овие сервиси кон операторите, фирмите и 

граѓаните потребно е во Агенцијата да се обезбеди уште една локација со серверска 

опрема која ќе се активира во случај на недостапност на првата. 

Ефикасно и квалитетно извршување на работните обврски на вработените во АЕК во 
врска со пружање на корисничка, техничка и системска подршка. Активности во делот 
на корисничка, техничка и системска поддршка кои АЕК ги извршува заради 
овозможување на континуитет и квалитет во работата се: 

 Корисничка и техничка поддршка за над 140 вработени во АЕК на 4 

различни географски локации 

 Континуиран надзор над работењето на ИКТ системите во АЕК 

 Корисничка и техничка поддршка за операторите и фирмите во делот  на 

достапност и користење на услугите на АЕК 

 Корисничка и техничка поддршка за граѓаните на Македонија во делот на 

достапност и корисење на сервисите наменети за нив 

СИГУРНОСТ НА МРЕЖИ  

 

За остварување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски 

мрежи и услуги во Република Македонија, Агенцијата за електронски комуникации 

согласно член 166 и 167 од Законот за електронски комуникации Агенцијата ги има 

следните обврски: 

 ја следи безбедноста на мрежите на операторите, мерките кои што 

истите ги превземаат за ублажување на инциденти по безбедноста и 

интегритетот на мрежите, 
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 кумулативно ги собира податоците за евентуални безбедносни 

ранливости и нарушувања на функционалности на мрежите на 

операторите, 

 поднесување на годишен збирен извештај за добиените известувања од 

страна на операторите до Европската агенцијата за безбедност на мрежи 

и информации (ENISA). 

За таа цел потребно е набавка, инсталација и одржување на систем за управување со 

инциденти кои ги нарушуваат безбедноста и интегритетот на комуникациските мрежи.  

Е-АГЕНЦИЈА  

 

Со поставувањето на порталот е-Агенција (e-agencija.aek.mk), сите услуги на АЕК 

наменети за операторите, фирмите и граѓаните се достапни во електронски облик. 

Основни придобивки од овој проект се: 

- Следливост и мерливост на квалитетот на услугите 

- Поедноставена и побрза постапка за сите услуги на АЕК 

- Целосно електронско работење во АЕК 

- Едно-шалтерски ситем преку порталот e-agencija.aek.mk 

- 24х7 виртуелно/електронско работно време на АЕК 

Функционирањето на интегрираниот информациски систем мора да биде под 

континуиран надзор од Службата за информатика. Сите неправилности (bugs) кои ќе 

произлезат при секојдневното користење на било кој од потсистемите кои се дел од 

Интегрираниот Информациски систем во текот на 2015 година ќе бидат прочистени и 

отстранети.  

Потсистемите кои ќе бидат под постојан надзор на Службата за информатика заради 

континуитет на сервисите кои ги обезбедува АЕК се: 

- Потсистем за управување и планирање на ресурси (ERP) 

- Потсистем за управување на односи со клиенти (CRM) 

- Потсистем за управување со работни процеси (BPM) 

- Потсистем за аналитика и бизнис интелигенција (BI) 

- Потсистем за управување со документи и електронска архива 

(DMS) 

ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ  ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 

АГЕНЦИЈАТА  

 

Согласно одредбите од член 23 став 1 од Законот за заштита на личните податоци 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10 и 135/11) и 

одредбите од член 25 од Правилникот за техничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.38/09 и 158/10), Агенцијата за електронски 

комуникации како контролор на личните податоци задолжително подлежи на 

http://www.e-agencija.aek.mk/
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надворешна контрола на секои три години со цел да се провери дали постапките и 

упатствата содржани во документацијата за техничките и организациските мерки се 

применуваат и се во согласност со прописите за заштита на личните податоци. 

За таа цел АЕК има должност да ги заштити личните податоци кои ги поседува 

согласно документацијата за технички и организациони мерки за што има потреба да 

реализара набавка на консултантски услуги за надворешна проверка за усогласеност 

на работењето со горенаведената законска регулатива. 

Службата за информатика има обврска да ги спроведува активностите наведени во 

документацијата за техничките и организациските мерки. 

Наведените активности би се изведувале во следните временски рамки: 

Реден 
број 

Активност Временска 
рамка 

Цел 

1 Тековно 
одржување на 
ИКТ системи во 

АЕК 

Јануари-
Декември 

- корисничка и техничка поддршка за над 130 
вработени во АЕК на 4 различни географски 
локации 
- континуиран надзор над работењето на ИКТ 
системите во АЕК 
- корисничка и техничка поддршка за 
операторите, фирмите и граѓаните во делот  на 
достапност и користење на услугите на АЕК 
- одржување и отстранување на проблеми на IP 
телефонска централа 
- надоградба на брзините и одржувaње на 
функционалноста на комуникациските 
линкови. 

2 Сигурност на 
мрежи 

Јануари -
Декември 

- ја следи безбедноста на мрежите на 
операторите, мерките кои што истите ги 
превземаат за ублажување на инциденти по 
безбедноста и интегритетот на мрежите, 
- кумулативно ги собира податоците за 
евентуални безбедносни ранливости и 
нарушувања на функционалности на мрежите 
на операторите, 
- поднесување на годишен збирен извештај за 
добиените известувања од страна на 
операторите до Европската агенцијата за 
безбедност на мрежи и информации (ENISA). 
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3 Интегриран 
Информационен 

Систем  

Јануари -
Декември 

Постојан надзор над потсистемите во рамките 
на Интегрираниот информациски систем 
заради континуитет и квалитет на сервисите 
кои ги обезбедува АЕК кон операторите, 
фирмите, граѓаните и вработените во АЕК 

4 Споредба на 
тарифи 

Јануари -
Декември 

Одржување на постојната услуга за преглед на 
понуди на komuniciraj.mk. Цел на порталот е 
граѓаните на едно место да имаат пристап до 
сите тарифни модели и пакети кои им ги нудат 
операторите во Македонија. 

5 Квалитет на 
услуги 

Јануари -
Декември 

Објава на податоците за квалитет на јавните 
електронски комуникациски услуги доставени 
од операторите и резултатите од мерењата 
доставени од Секторот за контрола и 
мониторинг на радиофрекфенции. 

6 Преносливост на 
броеви 

 Јануари -
Декември 

Цел е следење на функционалноста на 
централниот систем за преносливост на броеви  
и решавање на евентуални проблеми. 

7 Организациски 
мерки за заштита 

на личните 
податоци за 

вработените во 
АЕК 

Јануари -
Декември 

Агенцијата за електронски комуникации како 
контролор на личните податоци  потребно е да 
извршува анализа и ревидирање на постапките 
и упатствата содржани во документацијата за 
техничките и организациските мерки кои се 
применуваат, за да бидат во согласност со 
прописите за заштита на личните податоци. 

8 Систем за 
справување со 

инциденти 

Јануари-
Декември 

Воспоставување и одржување на систем за 
справување со инциденти кои ги нарушуваат 
безбедноста и интегритетот на 
комуникациските мрежи и известување до 
ENISA 

 

ЛОГИСТИКА И ОДРЖУВАЊЕ  

 

Контрола на употреба на деловните и технолошки простории (во понатамошниот текст 

недвижности/имот) сопственост или изнајмени од страна на Агенцијата за електронски 

комуникации (во понатамошниот текст АЕК) односно одговорностите, правата и 

обврските на сите корисници на простор, обезбедувајќи ефективна и ефикасна 

контролна на функционирањето на недвижностите/имотот на АЕК овозможувајќи 

соодветни услови за работа на сите вработени во АЕК.   
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Грижа и водење евиденција за подвижниот имот и внатрешното уредување во 

сопственост на АЕК или изнајмен за потребите на АЕК. Водење евиденција за сите 

материјални добра кои се на користење на сите вработени во Секторите на АЕК, а се 

во сопственост на АЕК или се изнајмени за потребите на АЕК. Согласно описот и попис 

на работното место и работните задачи во Секторите на АЕК, се грижи, обезбедување 

и водење евиденција за користените материјали, Управување (организација и 

контрола) на одржувањето на недвижностите/имотот и подвижниот имот во 

сопственост на АЕК или изнајмен за потребите на АЕК, со цел за нивно правилно 

функционирање и користење, притоа постапувајќи по барањата на AEK, како и на 

корисниците на просторот и имотот од страна на вработените во Секторите на АЕК и 

Управување со недвижности (организација и контрола на тековно и инвестиционо 

одржувањето на недвижностите/имотот и машинската опрема). 

За реализација на сите овие крупни капитални активности кои се во склоп на 

активностите на Службата за општи и заеднички работи, како и ситни материјални 

трошоци кои се составен дел од овие крупни активности, се со цел нормално и 

целосно функционирање на материјалните добра во сопственост на АЕК, при тоа 

обезбедувајки потрошни материјални средства, како и поефикасно работење на 

работниците во АЕК, се предлага да се издвојат определена вредност на средства. 

 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

 

Активностите на АЕК во однос на човечки ресурси, се тесно поврзани со стратешките 

функции на АЕК како институција, а се неопходни за нејзиниот развој. Од таму, 

дејноста на АЕК во однос на човечките ресурси може да се подели во две главни 

категории: 

1. Стратешка дејност - односно реформаторска, при што акцентот е ставен на 

подготовка и имплементација на деловната стратегија на АЕК поврзано со 

развивање и имплементирање на стратегијата за управување со човечки 

ресурси, превземање на иницијативи при процесот на развој на организациската 

стратегија, развивање на функционална организациона поставеност и давање 

насоки и упатства на раководителите за управување со вработените. 

2. Трансакциона дејност - извршување вообичаени активности поврзани со 

службеничките односи, како што се вработувањето, учењето и развојот, 

наградувањето и работните односи. 
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Со цел поквалитетно исполнување на предвидените активности и развој на своите 

капацитети, АЕК има во предвид во 2015 година да ги исполни следните активности: 

Р.б
р. 

Работна задача Временск
а рамка 

Причини за оваа работна задача 

1. Ревизија  и 
изменување на 
правилници 

   К2  Измената треба да се направи согласно Закон 
за административни службеници и Законот за 
вработените во јавниот сектор 

2. Стратешки 
активности за 
управување со ЧР 

К2- К4 Следење на насоки и упатства на врвниот 
менаџмент и раководителите за управување 
со вработени 

3. Активности во 
врска со 
Стандардизацијата 
по ИСО 9001:2008 

К1- К4 Подобрување на процесите . 

4. Организација и 
подготовки за 
Team building на 
вработените во 
АЕК 

   К2 Подобрување на релациите меѓу вработените 
и меќучовечките односи, придонес за 
постигнување на стратешките цели и 
приоритети, креирање на лојалност и чувство 
на припадност кон АЕК. 

6. Ажурирање на 
податоците за 
ефективно 
функционирање на 
електронскиот 
систем за 
управување со 
Човечки ресурси 

К1- К4 Прегледност и достапност на информации за 
сите вработени. 

7.  Организација на 
обуки согласно 
годишниот план за 
обуки 

К1 – К4 Обуки и равој за потребите на врвниот 
менаџмент, раководителите и вработените во 
стручната служба на АЕК , со цел со 
стекнатото знаење да ја подобрат работата 
во организацијата  

8. Прашалници и 
анкети за 
вработените во 
стручната служба 
на АЕК 

К1 – К4 Добивање на информации за ставовите на 
вработените во стручната служба на АЕК 
преку изразување на своите гледишта за 
организацијата во институцијата/секторот, 
потоа  мотивацијата за работа, чувството на 
слобода во работењето итн. 

9. Секојдневни 
активности 

К1 - К2 За потребите на вработените од стручната 
служба на АЕК, односно  активности поврзани 
со службенички и административни работи 

 

Меѓународна соработка 

 

Агенцијата за електронски комуникации во 2015 година на полето на меѓународна 

соработка планира да продолжи со активности за претставување и презентирање на 

Агенцијата на меѓународната сцена.  Активностите кои беа реализирани за оваа цел во 
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текот на 2014 година, од кои најзначајно беше Претседателството на Директорот на 

АЕК во Tелото на Европски регулатори за електронски комуникации (BEREC),  

допринесоа  Агенцијата за Електронски комуникации да превземе лидерска позиција 

меѓу регулаторните тела од земјите набљудувачи во БЕРЕК и застапување на нивните 

заеднички ставови и интереси.  

По  покренатата иницијатива за усогласување на цените за роаминг со ЕУ праксата од 

страна на АЕК,  во 2014 година се потпиша спогодба за намалување на цените за 

услугите во роаминг во јавните мобилни комуникациски мрежи помеѓу Министерствата 

надлежни за работите од областа на електронските комуникации на: Република 

Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија, Црна Гора и Република 

Србија. Во 2015 година се планираат активности за поттикнување на другите земји од 

регионот и Европа да пристапат кон оваа спогодба.  

Потпишаните Меморандуми за соработка во претходните години со истородните 

регулаторни тела од регионот резултираше со многубројни средби и поблиска 

соработка со истите, со цел размена на информации за развој на регулаторните 

практики во регионот. Во 2015 година Агенцијата планира да ја зајакне соработката со  

Молдавија, Тајланд и  Сингапур.  

Како во изминатите две години, и оваа година се планира одржување на Регионален 

состанок во организација на АЕК, дводневена “brain-storming ” средба на Директорите 

на регулаторните тела од регионот (Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, 

Црна Гора, Бугарија и Турција) кој традиционално се одржува. Целта на овие 

состаноци е зајакнување и унапредување на соработката и  размена на искуства во 

областа на електронските комуникации. 

Членувањето на Агенцијата во релевантните меѓународни организации и тела од 

областа на електронските комуникации:  ITU, CEPT, ETSI и други и нејзиното активно 

учество во формираните групи и проекти, се во тесна зависност со нивните 

повеќегодишни стратегии и проекти кои  имаат за цел подржување на развојот на 

телекомуникациите на глобално ниво и олеснување на универзалниот пристап кон 

информатичкото општество.  Претставници од Агенцијата за електронски комуникации, 

како дел од Македонската делегација, редовно учествуваат на светските конференции 

и симпозиуми кои ги организира Меѓународната унија за телекомуникации.  Во 2015 

Година позначајна е Светската Конференција за Радиокумуникации (WRC) која ке се 

одржи во седиштето на ИТУ, Женева. Исто така, во 2015 Година се предвидува и 

проактивна улога во Комитетот за комуникации (CoCom). 

Законската обврска на Агенцијата за годишно одржување на два јавни состаноци со 

сите заинтересирани страни, како и досега, се планира да се организира така  што 

првиот јавен состанок да е во склоп на Меѓународната Регулаторна Конференција, која 

се одржува во Мај,  а вториот во доцна есен во просториите на АЕК.  Овие состаноци 

имаат за цел да ги запознаат заинтересиранте страни со превземените активности, 

мерки и дејности на Агенцијата за изминатата година  и плановите за наредниот 

период.  

Меѓународната Регулаторна Конференција, која  се одржува во Охрид по повод  Денот 

на телекомуникациите – 17 Мај,  во 2015 година се планира да опфати присуство на 

поголем број релевантни фактори од областа на електронските комуникации како и  
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високо рангирани претставници на меѓународни институции и организации за 

електронски комуникации.  Агенцијата на оваа  дводневна конференција ќе ги прикаже 

своите активности и ќе размени искуства како со регулаторните тела од регионот и 

пошироко, така и со операторите и останатите чинители на пазарот на електронски 

комуникации во Република Македонија.  

 

Р.бр. Работна задача Временска 
рамка 

Причини за оваа 
работна задача 

Активности 
предвидени со оваа 
работна задача 

1. 
 
 
 
 
 

Организација и 
одржување на 
Меѓународна 
Регулаторна 
Конференција  и  
 
Прв / јавен 
состанок  

Q2 2015 Согласно член 12 
од ЗЕК 

Координација за 
организација 
Испракање покани до 
сите регистрирани 
субјекти во АЕК 
Објава во јавни гласила 
за одржување на јавен 
состанок 
Сондирање на 
интересите на јавноста 
по одредени теми 
заради подобра 
презентација на 
работата на АЕК 
Координација меѓу 
секторите и службите на 
АЕК за презентација на 
активностите и 
превземените дејствија 
по одредени прашања 
кои претходно биле 
наведени од јавноста за 
да се направи анализа 
или извештај од страна 
на АЕК 

2. ,,Зајакнување на 
административните 
капацитети на 
регулаторните 
тела од областа на 
телекомуникациите 
и медиумите за 
воспоставување на 
ефикасна 
регулаторна рамка 
за новите 
дигитални 
мултиплеј услуги“ – 
ИПА проект 
 
 
 
Организација на 

Q1 2014 – 
Q2 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPA 2009 - Активности 
наведени во 
спецификацијата 
на проектот 

- Координација со 
ЦФЦД 

- Координација со 
ААВМУ 

- Одржување 
состаноци со 
консултанти 

- Одржување на 
систем за 
информираност за 
проектот 

- Учество на сос; 
- таноци на СЕП и 

НИПАК 
- Според Договорот 

е предвиден 
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завршен состанок 
за ИПА проектот 

завршен состанок 
за ИПА проектот 

3. Втор јавен 
состанок  

Q4 2015 Согласно член 12 
од ЗЕК 

Координација за 
организација 
Испракање покани до 
сите регистрирани 
субјекти во АЕК 
Објава во јавни гласила 
за одржување на јавен 
состанок 
Сондирање на 
интересите на јавноста 
по одредени теми 
заради подобра 
презентација на 
работата на АЕК 
Координација меѓу 
секторите и службите на 
АЕК за презентација на 
активностите и 
превземените дејствија 
по одредени прашања 
кои претходно биле 
наведени од јавноста за 
да се направи анализа 
или извештај од страна 
на АЕК 

4. Меморандум за 
соработка со 
регулаторното 
тело на Тајланд - 
NBTC (National 
Broadcasting and 
Telecommunication 
Commission) 

Q12015. 
 

 Воспоставување 
на партнерска 
соработка во 
областа на 
регулирање на 
електронските 
комуникации, која 
преку размена на 
информации ке 
придонесе развој 
на конзистентни 
регулаторни 
практики во двете 
земји. 

 

5 Состанок за 
Регионален 
роаминг  

 Q1 2015  Извештаи од 
земјите 
потписнички за 
активностите по 
Проектот 
„Регионален 
роаминг“ 

6 Регионален 
состанок III – 
дводневна 
“Brainstorming” 
средба 

Q3 2015. 
 

 Продолжување на 
традицијата за 
состанување на 
претставниците  на 
највисоко ниво на 
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регулаторните тела од 
регионот. 
 - Целта на овие 
состаноци е зајакнување 
и унапредување на 
соработката и размена 
на искуства во областа 
на електронските 
комуникации. 
 

7 Домакин на 
состанок со 
Сингапурскиот 
регулатор – IDA 

Q2 2015. 
 

 Продолжување на 
соработката и 
организација на 
возвратна посета  

8 Иницијатива за 
работилница со 
ИРГ 

Q4   Предлог за 
организација на 
Пленарен состанок на 
БЕРЕК во 2016 год. 
 

 

Внатрешна ревизија 

 

Ред. 
број 

Вид на ревизија Предмет на ревизијата Цел на ревизијата Период на 
извршув-

ање 

1. Follow-up Период 
на извршување 
2014 година. 
 

Ревизија на 
препораките дадени во 
извештаите на 
внатрешниот ревизор 
од извршените 
ревизии. 

Да се направи 
проверка дали 
дадените 
препораки од 
ревизиите во 2014 
година се 
спроведени. 

Q1 

2. Внатрешни 
проверки на 
системите со 
информациска 
сигурност, 
проверка на 
регулаторни и 
апликативни 
контроли како и 
контролите на 
ИСО процедурите.  

Предмет на ревизија 
ќе бидат  проверки на 
системите со 
информациска 
сигурност, проверка на 
контролите на ИСО 
пороцедурите 

Усогласеност на 
работењето со 
законските барања 
како и 
усогласеноста со 
пропишаните 
процедури како и 
нивните контроли.   

Q1 
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3. Усогласеност на 
работењето во 
јавните набавки со 
измените во 
Законот за јавни 
набавки. 
 
 
 
 
 

Процедурите кои се 
применуваат во 
јавните набавки. 

Усогласеност на 
работењето во 
однос на јавните 
набавки со новите 
законски измени, 
во однос на дали 
се запазени 
процедурите. 

Q2 
 

4. Проверка на 
процесот на 
исполнување на 
обврските кон 
добавувачите.  
 

Благовремено 
евидентирање на 
обврските кон 
добавувачите, 
споредба помеѓу 
финансиската и 
сметководствената 
евиденција, плаќање 
на обврските во рок, 
воспоставени 
контроли. 
 

Проценка за 
моменталната 
состојба на 
ревидираниот 
предмет и 
усогласеност со 
новите законски 
измени 
 

Q3 
 

5. Ревизија на ИПА 
проекти. 
Ревизијата ќе биде 
извршена да се 
утврди дали се 
следат насоките 
дадени од 
Европската 
комисија за ИПА 
проекти. 

Законско и навремено 
реализирање на 
планираните 
активности. 
 

Целта на 
ревизијата ќе биде 
исходот од ИПА 
проектот од кој 
треба да 
произлезат 
резултати. 

Q4 
 

 

Финансиската ревизија ќе опфати проверка на точноста, комплетноста и законитоста 
на сметководствената евиденција и финансиските извештаи. Активности кои се 
предвидени  со оваа работна задача се: проверка на побарувањата од коминтентите, 
проверка на процедурите и роковите за наплата на задоцнетите побарувања, проверка 
на трошоците за правилно и благовремено евидентирање во сметководствената 
евиденција, поткрепеност со документи и одобренија, споредба на трошоците со 
исцрпеноста од финансискиот план,  проверка на обврските кон добавувачите, нивно 
благовремено евидентирање, споредба помеѓу финансиската и сметководствена 
евиденција, плаќањето на обврските во рок,паричните средства во благајна и др. 
Ревизија на усогласеност (регуларност) претставува процена дали работењето е во 
согласност со законите, подзаконските и интерните акти. 
Ревизија на системите за внатрешна контрола (темелна процена на функционирањето 
на системите на внатрешна контрола). 
Ревизија на успешност во работењето (извршување) процена на економичноста, 
ефикасноста и ефективноста на работењето и користењето на средствата во 
дефинирана област на активности или програми. 
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Финансии и сметководство 

 

АЕК во 2015 година треба да исполни следниве активности: 

 Изработка на годишни финансиски извештаи (Биланс на состојба, Биланс на 
успех, Даночен биланс, Распоредување на вишокот на приходи над расходи, 
Образец ДЕ) за 2014 година, кои се составен дел од Годишниот извештај за 
работа на АЕК за 2014 година, како и финансиски извештај за реализација на 
финансискиот план за 2014 година и со податоци за реализирани приходи, 
расходи, побарувања и обврски за 2014 година групирани по структура и по 
организацона структура на АЕК.  

 Организација и контрола на спроведувањето на Годишниот финансиски план на 
АЕК кој содржи податоци за реализација на планираните активности, 
планираните приходи и расходи на Агенцијата за 2015 година групирани по 
структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените 
капитални инвестиции на АЕК за 2015 година; 

 Организација и контрола на подготовката на Годишниот финансиски план на 
АЕК кој содржи податоци за реализација на планираните активности, 
планираните приходи и расходи на Агенцијата за 2016 година групирани по 
структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените 
капитални инвестиции на АЕК за 2016 година; 

 Сметководствени усогласувања со констатираната фактичка состојба со 
пописот на АЕК за 2015 година во записници: 

-парични средства и хартии од вредност  
-инвестиции во тек 
-основни средства 
-ситен инвентар 
-побарувања од купувачи и обврски од добавувачи 
-пресметка на амортизација и ревалоризација на материјален и 
нематеријален имот,  
- сметководтвени усогласувања на отворените сметководствени конта  
од класата 0  до класата 9 
-затворање на класа 4 и класа 7 

 Анализа и проектирање на висината на годишните трошоци на АЕК за 
извршување на активностите во рамките на нејзините  надлежности, 
проектирање и на капиталните трошоци воедно и анализа и проектирање на 
висината на годишните приходи за покривање на расходите од работењето на 
АЕК 

 Контрола на целокупниот процес на стратешко планирање од аспект на 
финансирање; 

 Координација на финансиските и сметководствените активности на АЕК и 
контрола на точноста и усогласеноста на сите документи што се однесуваат на 
финансиските активности; 

 Надзор, спроведување и управување со средствата на Компензацискиот Фонд 
за универзална услуга за 2015 година; 

 Непосредна соработка  со независните ревизори или Државниот завод за 
ревизија, доставување на целокупната финансиска и сметководствена 
евиденција, подготвување на извештаи и други материјали за потребите за 
изработка на ревизорски извештај од независен овластен ревизор, како и од 
Државниот завод за ревизија, доколку има извршено ревизија на финансиското 
и материјалното работење на АЕК за 2014 година; 

 Непосредна соработка со независните ревизори,  доставување на целокупната 
финансиска и сметководствена евиденција за компензацискиот фонд за 
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универзалана услуга, подготвување на извештаи и други материјали за 
потребите за изработка на ревизорски извештај од независен овластен ревизор 
за извршена ревизија за состојбата на средствата во компензацискиот фонд за 
универзална услуга за 2014 година. 

 Ревизија на ИСО Процедурите за финансиски прашања и Правилникот за 
процедурите за финансиско и сметководствено работење на АЕК; 

 Следење и примена на прописите од областа на финансиите, буџетот, даноците 
и сметководството како и останати прописи кои влијаат на финансиското 
работење; 

 Пресметка на финансиските трошоци на АЕК; 

 Проверка на исправноста и реалноста на фактурите; 

 Проверка на сите исплати од сметките на АЕК;  

 Анализи на финансиските трансакции; 

 Следење на состојбата на сметките на АЕК; 

 Анализа и контрола на плаќањата, сметководствено, буџетско и финансиско 
известување 

 Проверка на точноста и усогласеноста на сите документи што се однесуваат на 
финансиските активности и создавање на обврски и расходи со законите, 
подзаконските и интерните акти, одлуки и договори по нивно извршување. 

 Контрола и координација на процесот на подготовката и извршувањето на 
буџетот на АЕК; 

 Ревизија на подзаконските акти согласно Законот за електронски комуникации 
што се однесуваат на финансиското работење на АЕК; 

 Соработка со национални регулаторни тела на други земји надлежни за 
електронски комуникации во областа на финанското работење; 

 Учество во работните групи на БЕРЕK; 

 Следење на реализацијата на наплатата на надоместоците кои се приход на 
АЕК согласно Законот за електронските комуникации; 

 Следење и изготвување на целокупна финансиска документација за наплата на 
ненаплатени побарувања по пат на нотар, предлага покренување на постапки 
пред нотар;  

 Изработка на фактури за годишните надоместоци на АЕК, каматни листи и 
другата финансиска документација на АЕК; 

 Акционен план во врска со реализацијата на обврските кон добавувачите кои се 
расход на АЕК согласно законските прописи од областа на финансиското 
работење 

 Прегледи за сите сметки и потсметки на АЕК; 

 Анализирање и порамнување на приходите и трошоците; 

 Ликвидирање сметки од денарската и девизната благајна, влезните и излезните 
фактури; 

 Документи за банковен трансфер, ги следи плаќањата и документите ги 
искнижува во сметководстевниот систем; 

 Следење на задолженоста со денарската и девизната готовинска благајна, 
врши благајнички работи за потребите на АЕК;  

 Изготвување на месечните плати на вработените во АЕК и соодветно книжење; 

 Следење и подготвување на  формулари за боледување кои се на терет на 
Фондот за здравство, потврди за плата; 

 Анализа на побарувањата од вработените по основ на  аванси; 

 Годишен извештај за персонален данок на доход; 

 Обезбедување на навремено плаќање на даноци и други финансиски давачки 
поврзани со платите на вработените; 

 Подготовка на финансиски и статистички извештаи во врска со извршените 
плаќања; приходи и расходи, инвестиции, бруто плати; 
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 Следење на трошоците за плати и подготвува план за плати на вработените; 

 Исплата на дневници за службени патувања и други готовински исплати; 

 Контрола на празнењето на финансиските средства од сметките на Мастер, 
Виса и Диннерс; 

 Изготвување на рекапитулар за персонален данок на доход; 

 Изготвување на решение, патен налог и пресметка на трошоците по основ на 
службени патувања во земјата и странство; 

 Анализа, контрола и одобрување на даночната пријава за ДДВ; 

 Анализа на реализираниот сообраќај на мобилна телефонија кај вработените; 

 Анализа на потрошената количина на гориво за службените возила; 

 Месечна аконтација на Данок на добивка; 

 Анализа на обврски кон добавувачи од странство од аспект на задржан данок на 
доход, извештај за УЈП ДД-И; 

 Контрола на целокупната финансиска и сметководствена документација: 
- Ex-ante внатрешна финансиска контрола; 
- Ex-post внатрешна финансиска контрола; 

 

Во следната табела дадени се детални објаснувања за временските рокови, причините 

за работните задачи, активностите предвидени со работните задачи и целта која треба 

да се постигне со извршувањето на секоја работна задача: 

Финансии и сметководство 

Р.б
р. 

Работна 
задача 

Време
нска 

рамка 

Причини за 
оваа 

работна 
задача 

Активности предвидени 
со оваа работна задача 

Цел која треба да се 
постигне 

Инволви
раност 

на други 
сектори 

1 Финансиски 
извештаи на 
АЕК за 2014 
година( 
Биланс на 
состојба, 
Биланс на 
успех, 
Даночен 
биланс, 
Распоредува
ње на 
вишокот на 
приходи над 
расходи,Обр
азец ДЕ 

1 
кварта
л 

член 17 став 
1 од Законот 
за 
сметководств
о за 
непрофитнит
е правни 
субјекти, член 
11 став 4  од 
Законот за 
електронски 
комуникации 

-попис : на парични 
средства и хартии од 
вредност, на основни 
средства и ситен 
инвентар, на инвестиции 
во тек, на побарувања и 
обврски; 
-пресметка на 
амортизација и 
ревалоризација на 
материјален и 
нематеријален имот,  
- сметководтвени 
усогласувања на 
отворените 
сметководствени конта  од 
класата 0  до класата 9 
-затворање на класа 4 и 
класа 7  

Ефикасност во работењето 
на АЕК, 
економичност,ликвидност,ут
врдување  на 
активностите,утврдување 
на инвестирањето кое го 
има извршено АЕК имено 
утврдување  на успешноста 
во работењето  

 

2 Ревизија на 
финансискот
о работење 
на АЕК за 
2014 

1 
кварта
л 

член 29 став 
6 од Законот 
за 
електронски 
комуникации 

Непосредна соработка  со 
независните ревизори, 
доставување на на 
целокупната финансиска и 
сметководствена 
евиденција, подготвување 
на извештаи и други 
материјали за потребите 
на ревизијата,     

Независно ревизорско 
мислење дали 
финансиските извештаи 
објективно и вистинито ја 
прикажуваат финансиската 
состојба на АЕК,  имено  
утврдување на  законското 
и наменското користење  на 
средствата, точно 
проценување на 
билансните позиции, 
доследно спроведување на 
Законот за јавни набавки, 
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3  Ревизија на 
Сметката за 
надоместоци
те за од 
компензациск
иот фонд за 
универзална 
услуга  за 
2014  

1 
кварта
л 

Член  105 
став 5 од 
Законот за 
електронски 
комуникации 

Непосредна соработка  со 
независните ревизори, 
доставување на на 
целокупната финансиска и 
сметководствена 
евиденција, подготвување 
на извештаи и други 
материјали за потребите 
на ревизијата,     

Независно ревизорско 
мислење дали 
финансиските извештаи 
објективно и вистинито ја 
прикажуваат финансиската 
состојба на сметката за 
надоместоците за 
универзална услуга 

 

4 Годишен 
план за јавни 
набавки за 
2016 

3 
кварта
л 

член 26 став 
2 од Законот 
за јавни 
набавки 

Согледување на вкупните 
потреби од видови на 
стоки, услуги и работи кои 
се потребни да се набават 
за потребите на  секторите 
и службите  

Утврдување на потребната 
висина на финансиските 
средства за реализирање 
на набавките и 
обезбедување на успешно 
функционирање на АЕК 

Сите 
сегменти 
од 
организац
ионата 
структура 
на АЕК 

5 Годишен 
финансиски 
план на АЕК 
за 2016 
година 

3 
кварта
л 

член 11 став 
4 од Законот 
за 
електронски 
комуникации 

Анализа и проектирање на 
висината на годишните 
трошоци на АЕК за 
извршување на 
активностите во рамките 
на нејзините  надлежности, 
проектирање и на 
капителните трошоци 
воедно и анализа и 
проектирање на висината 
на годишните приходи за 
покривање на расходите 
од работењето на АЕК 

Ефикасно и успешно 
функционирање на АЕК  

Сите 
сегменти 
од 
организац
ионата 
структура 
на АЕК 

6 Ревизија на 
ИСО 
Процедурите 
за 
финансиски 
прашања и 
јавни набавки 
и 
Правилникот 
за 
процедурите 
за 
финансиско и 
сметководств
ено 
работење на 
АЕК 

3 
кварта
л 

Воведување 
на измени и 
дополнувања 
на ИСО 
процедурите 
воедно и 
имплементир
ање на  
измените во 
законската 
регулатива 
што ја 
обработуваат 
материјата од 
областа на 
финансиите и 
сметководств
о и јавните 
набавки 

Совладување  на 
законските измени од 
областа на финансии 
сметководство им јавни 
набавки 

Доследна примена на 
законската регулатива од 
областа на финансии и 
сметководство и јавните 
набавки 

Сектор за 
финансии
и 
сметково
дство 
Сектор за 
правни 
работи 
 

7 Тековни 
задачи  

1 – 4 
кварта
л 

 -следење, контрола на 
реализација на Буџетот на 
АЕК 
- квартални извештаи за 
работењето и други 
финансиски извештаи 
-пресметка  и исплата на 
плати и надоместоци,  
- пресметка на трошоци по 
основ на службени 
патувања во земјата и 
странство ,  
-евидентирање на 
материјален и 
нематеријален имот на 
АЕК, 
 -пресметување на 
амортизација и 
ревалоризација, 
- банкарски сметки – 
девизни и денарски,  
-пресметување на 
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персонален данок на 
доход,  
-фактурирање на 
годишните надоместоци и 
следење на нивната 
наплата,  
-опомени до коминтенти за 
ненаплатен долг, 
- извештаи за ненаплатени 
побарувања до содветните 
сектори, 
-извештаи за превзени 
обврски кон добавувачи во 
земјата и странство, 
- пресметка на камати, 
денарски и девизни 
трансакции,  
-даночни пријави за ддв, 
- месечни даночни 
биланси, 
 -сметководствени 
активности и усогласување 
на сметководствената 
состојба со финансиската 
состојба,  
-извештаи до Државен 
завод за статистика,  
-  финансиска евиденција 
на верна картичките за 
моторен бензин, 
- евидентирање на 
надминат лимит од 
користење на службен 
мобилен телефон, 
-предлози за 
спроведување  на постаки 
пред нотар за наплата на 
побарувањата од 
купувачите 
-контрола на трансакциите 
со деловните платежни 
картички, контрола  на 
сметките Мастер, Виса, 
Динерс 
-  финансиска евиденција 
на надоместоците за 
универзална услуга, 
водење  на посебно 
сметководство 

8 Реализација 
на 
Годишниот 
план за јавни 
набавки 

1-4 
кварта
л 

  Реализирање на постапките 
за  јавни набавки за 
поединечните предмети за 
јавна набавка  во целост 
согласно Годишниот план 
за јавни набавки , Законот 
за јавни набавки и 
процедурите за јавни 
набавки. 
 

Сектор за 
финансии 
и 
сметково
дство,  

9 Финансискат
а 
реализација 
на 
договорите 
по јавни 
набавки  

1-4 
кварта
л 

  Контрола на обврските кон 
добавувачите согласно: 
- финансиска понуда,  
-вредноста на договорите, 
- рок на важност на 
реализација на договорите,  
-рок на важност на 
банкарска гаранција, 
-контрола на начинот и 
рокот на плаќање .  
 

Сектор за 
финансии 
и 
сметково
дство  

10 Буџетирање 
на АЕК 

1-4 
кварта
л 

 Следење на финансискиот 
план на АЕК за 2015 од 
аспект на реализација, 
резервација на сите 
финансиски активности 

 Сектор за 
финансии 
и 
сметково
дство 



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА 

  
Страна 44 

 
  

 

11 Контролинг 
на 
Годишниот 
финансиски 
план на АЕК 

1-4 
кварта
л 

   Сектор за 
финансии 
и 
сметково
дство 

12 Е-
Фактурирање 

1-4 
кварта
л 

 Издавање на е-фактури 
преку ЕРП 

 Сектор за 
финансии 
и 
сметково
дство 

13 Е-следење 
на наплата 

1-4 
кварта
л 

 Следење преку ЕРП 
системот и е-банкингот 

 Сектор за 
финансии 
и 
сметково
дство 
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Годишен финансиски план на агенцијата за електронски комуникации за 

2015 година 
 

Агенцијата за електронски комуникации тргнувајќи од активностите што ги извршува во 
рамките на својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во 
согласност со Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр.39/2014) 
и прописите донесени врз основа на него, а се со цел истите да се рефлектираат во 
операционализација на целите на Законот, изврши проценка на расходите по расходни 
потставки кои се финансираат од приходи оставрени од надоместоците предвидени со 
Законот за електронски комуникации и соодветните подзаконски акти, воедно изврши 
проценка и на очекуваните приходи. 
 
По извршената пресметка на расходите и приходите за 2015 година Агенцијата за 
електронски комуникации Ви го доставува Предлог на годишниот финанасиски план за 
2015 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи. 
 
Предлогот на годишниот финансиски план е изработен согласно член 11 став 5 алинеа 
2 од Законот за електронски комуникации во кој се содржани податоци за приходите и 
расходите (предвидени капитални и оперативни трошоци) детално и по аналитички 
конта за секоја расходна и приходна категорија со споредбени показатели од 2015 и 
2014 година за планираните расходи и приходи. 

Планирани расходи 
 

РАСХОДНА СТАВКА 400 –  ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ  

 
Во расходната категорија Потрошени материјали вкалкулирани се видови и количини 
на материјали кои се неопходни за нормално извршување на работните задачи на 
работниците:  

 канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од 
страна  на вработените – домашна литература; 

 материјали за АОП - тонери, средства за одржување на хигиена, ситен 
инвентар, алат;  

 горива и масла за возниот парк на АЕК и специјални возила на АЕК; 

 материјали за специјална намена ( потрошен материјал за мерна опрема); 

 водовод и други комунални такси и услуги; 

 материјали за поправка;  
со планирана вредност од  4.447.000 денари. 

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2015 
година е за  37.64 %  повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.  
 

РАСХОДНА СТАВКА 401  -  ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА  

 
Планираниот износ е 5.820.000 денари, во кои се вкалкулирани трошоци за електрична 
енергија  и течни горива за затоплување на Контролно Мерните Центри во Скопје, 
Битола и Штип. 
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Планираната вредност на расходната категорија Потрошена енергија за 2015 година е 
за 31.28% помалку во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 402 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА  

 
Планираниот износ е 75.000 денари, и се однесува за одржување на зелени површини. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 403  -  ДРУГИ УСЛУГИ ( КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИЈА)  

 
 Во Предлог годишниот финансиски план за 2015 година предвидени се трошоци за: 

 поправка и сервисирање на возниот парк на АЕК и специјални возила  
(резервни делови, автогуми); 

 поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, софистицирана 
електронска опрема, мебел, информатичка опрема и друга опрема; 

 трошоци за фиксна телефонија, интернет пристап, трошоци за мобилна 
телефонија; 

 трошоци за пошта; 

 услуги за копирање, печатење и издавање;  

 други трошоци за комуникации (РФ комуникациски линк меѓу АЕК, дирекција и 
КМЦ Скопје и КМЦ Битола и далечинска управувана мониторинг станица 
Битола); 

 радиодифузна такса 
во вкупна вредност  19.693.005 денари. 

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги ( комунални услуги и 
комуникација) за 2014 година е за 16,71% повеќе во однос на планираната вредност во 
2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 404 -  ПРЕВОЗНИ –  ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ  

 
Проценетиот износ на оваа расходна категорија во која се вкалкулирани трошоци за 
регистрација на моторни возила и други превозни услуги изнесува  400.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Превозни – транспортни услуги  за 
2015 година  е за 50,94 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 405 -   ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА,  ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА  

 
Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 3.230.000 денари, се 
вкалкулирани трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација (за организирани јавни 
состаноци, за органзирани состаноци со регулаторни тела од областа на 
електронските комуникации, за организирање на меѓународна регулаторна 
конференција и др.), прехрамбени продукти и пијалоци и набавка на репрезентативен 
материјал.  
Планираната вредност на расходната категорија Издатоци за реклама, пропаганда и 
репрезентација за 2015 година е за 29,20% повеќе во однос на планираната вредност 
во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 408 -   НАЕМНИНА  
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Во оваа расходна категорија се пресметани трошоците за месечни закупнини за 
локации на територијата на Република Македонија кои кои се земени под закуп за 
поставување на РФ сензори во вкупен износ од 3.582.870 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Наемнина за 2015 година е за 67,51 
% помалку во однос на планираната вредност во 2014 година. 

 

РАСХОДНА СТАВКА 409 -  ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ  

 
Планираниот износ на расходната ставка  други материјални расходи се однесува за:  

 услуги за чистење деловни простории; 

 отстранување на фекалии од септичка јама од КМЦ Зајчев Рид; 
и  изнесува   1.950.000  денари. 

Планираната вредност на расходната категорија Други материјални расходи за 2015 
година  е поглема за 39.29% во однос на планираната вредност во 2015 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 410 –  ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ  

 

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 1.000.000 денари, а се 
однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи. 
Планираната вредност на расходната категорија Провизија за платен промет за 2015 
година  е за 0,47 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 412 –  ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

 

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоци за: 

 осигурување на моторни возила на АЕК; 

 осигурување на имотот на АЕК; 
 

во вкупна вредност 9.150.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2015 
година  е за 9.41% пониска во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 413 -  ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ  ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ  

 

Земајќи ги во предвид  активностите што ги извршува Агенцијата во рамките на своите 
надлежности ( заедно со Контролно Мерните Центри во Скопје , Битола и Штип) и тоа:  

 континуирано извршување на контрола и мониторинг на радиофреквенциите; 

 инспекциски надзор на давателите на јавни телекомуникациски услуги; 

 учеството на вработените и на Комисијата орган на АЕК на семинари, на саеми 
од областа на телекомуникациите, учество на конференции за 
радиокомуникации, за телекомуникации во Меѓународната унија за 
телекомуникации (ITU), учество на симпозиуми на INA, на Генералното 
собрание на ETSI, на состаноците на IRG/BEREC 

 обуки, стручни усовршување на вработените од областите на работењето на 
АЕК 

Патните, хотелските и дневните расходи во земјата и странство се проценија во износ 
од  7.131.400 денари. 
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Планираната вредност на расходната категорија Дневници за службени патувања и 
патни трошоци за 2015 година е за 14.39 % помалку во однос на планираната вредност 
во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 414 -  НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ  

 

Во проекцијата на расходната категорија се вкалкулиран e надоместок за работниците 
за еднократна парична помош – смрт на вработен/член на семејство, тешка болест, 
несреќа, отпремнина при заминување во пензија во вкупен износ од 1.100.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на 
работници и граѓани за 2015 година  е за 109.52 % повеќе во однос на планираната 
вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 415 -  НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ  

 

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 500.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Негативни курсни разлики за 2015 
година е за 80% помала во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 416 -  ЧЛЕНАРИНИ  

 

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 4.989.500 денари, во која се 
опфатени трошоците за измирување на редовните  годишни обврски за: 

 членарини во меѓународните институции (ITU, ETSI, CEPT, IRG/BEREC, Cullen 
International, CIRT); 

 трошоците за членарини кон домашните организации. 
Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2015 година  е за 11,25 
% повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 417 -  ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ  

 

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2015 година во износ од 
107.349.825 денари се должат на следново: 

 Надоместоци по основ на нето примања на Претседателот и членовите на 
Комисијата за електронски комуникации со вкалкулиран персонален данок на 
доход; 

 Правни и други видови на услуги; 

 Маркетинг истражување на јавното мислење  

 Изработка на промотивна кампања, промотивна кампања; 

 За користење на други договорни услуги  (ревизија на финансиско работење на 
АЕК спроведена  од независен ревизор избран по пат на јавен тендер - согласно 
член 26 став 3 од Законот за електронски комуникации, ревизија на сметката за 
надоместоците за универзална услуга согласно член 39 став 7 од Законот за 
електронски комуникации, изнајмување на аудиовизуелна опрема и услуги за 
превод, едниствена точка, Консултантски услуги од аспект на анализа на 
пазарите за електронски комуникации – ДВБ-Т, проект МАДРИД, ревизија на 
заштита на лични податоци, паркинг, легитимации, жигови за запечатување, 
проектантски услуги, ИСО 9001-2008, клиентски сертификати); 

 Обука за стручно усовршување; 
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 Котизации за семинари и конференции; 

 Организација на работилници, јавни состаноци; 

 Обезбедување на имот и лица на АЕК 

 учество во проектно фише во IPA фондови ; 
Планираната вредност на расходната категорија Интелектуални и други услуги за 2015 
година  е за 3,27 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 418 -  ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ  

 

Во оваа расходна категорија предвидени се трошоци за враќање на средства врз 
основа на погрешни уплати (уплати од физички лица), објава на огласи, тендери во 
домашни и меѓународни списанија, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, судски 
такси, нотарски такси, извршител, реална затезна камата во вкупен износ од 2.807.800 
денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2015 
година  е за 2,10 % поголема во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 430 -  ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ  

 

Планираниот износ на расходната ставка изнесува 0 денари. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 440 -  КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА  

 

Предвидени се средства за финансиска реализација на инвестиционите  активности : 

 Реконструкција на деловни згради – КМЦ; 

 Реконструкција на деловни згради – административен објект на АЕК; 

 Изградба на антенски столб во Скопје (според утврдената динамика на плаќање 
согласно утврдените услови во тендерската постапка и формалниот договор за 
набавка на изведбено градежно занатските работи); 

 Доградба на постоечки објекти (гаражи, пристапни рампи, заштитно 
заземјување, влезни врати КМЦ); 

 Преадаптација на простории во деловен објект. 
Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува                 
60.631.900 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2015 година  е 
за 86.56 % помала во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 441 -  ОПРЕМА  

 

Во Годишниот финансиски план за 2015 година предвидени се средства за опрема во 
износ од 37.615.400  денари и тоа за : 

 Информатичка опрема (компјутерска опрема, оракл бази, 3 УПС, лиценца за 
нејонизирачко зрачење, надградба на софтвер) 

 опремување на деловните објекти со канцелариски мебел- целосна 
финансиска реализација на проектот; 

  софистицирана мерна опрема; 

  друга опрема 
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Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 201 година  е за 80,76 % 
помала во однос на планираната вредност во 2014 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 455 -  ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ  

 
Планираната вредност на оваа расходна ставка е 160.960.000 денари. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 460 -   ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ  

 
Проекцијата на финансиски средства за оваа расходна категорија е направена врз 
основа на Систематизацијата на работници по работни места и Правилникот за плати 
и надоместоци. Во пресметката вкалкулирани се ефектите од  ангажираност  на 
работниците во секторите во кои ја извршуваат својата работна задача. Исто така 
предвиден е персонален данок на доход, придонес за ПИО, здравство, вработување.  
Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 129.339.922.000 денари за  
вработените во редовен работен однос. 

РАСХОДНА СТАВКА 470 -  ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ  

 
Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 600.000 денари и се однесува за 
персонален данок на доход за реализирани трошоци за Комисијата, орган на АЕК и 
други трошоци кои подлежат на оданочување. 
Планираната вредност на расходната категорија Даноци кои не зависат од резултатот 
за 2014 година  е еднаква во однос на планираната вредност во 2013 година. 
 
  
Вкупно планирани расходи:                                                     562.373.622 денари 
 
 
 

Планирани приходи 
 
Во проекцијата на  вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 
2015 година  се планирани приходи во вкупен износ од 562.373.622 денари, што се за 
36,50 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2014 година.  
 
Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци: 
 
-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации          62.494.052 денари 
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви     53.531.472 денари 
-Надоместок за користење на радиофреквенции                                  444.548.098 денари 
-Приходи по каматни листи и судски такси                                                1.200.000 денари 
-Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и 
др.)                                                                                   600.000 денари 
 
Вкупно планирани приходи:                                                       562.373.622,00 денари 
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Заклучок 
 

АЕК и во текот на 2015 година ќе се стреми да ги исполни регулаторните цели и начела 

на ЗЕК, а особено преку регулација на следната генерација на пристапни мрежи, 

имплементација на единствената точка за информации, воведување на систем за 

контрола на параметри за квалитет на фиксни мрежи со кој ќе се надополни и 

унапреди постојниот систем за мерење на параметри за квалитет, поголема заштита 

на правата на корисниците, а особено на крајните корисници со инвалидитет и посебни 

социјални потреби и  зајакнување на стручниот надзор  над  операторите од аспект на 

почитување на законската и подзаконската легислатива.  

Во наредната година АЕК планира да продолжи со реализација на проектот за 

Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на 

територија на РМ што претставува петгодишен проект на АЕК до 2018 година и е од 

огромно стратешко значење за Република Македонија. 

Големиот број на активности кои се предвидуваат во 2015 година создаваат предуслов 

за создавање на заокружена регулаторна рамка на пазарот на електронски 

комуникации со цел подобрување на конкурентната околина на пазарот за електронски 

комуникации во Република Македонија. 

 
 
Бр. 
01.12.2015 
 
 
 

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации 
 

Гордана Клинчарова, претседател 
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Прилози 
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ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА 

     40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО 
ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ 

ПЛАНИРАНИ  
РАСХОДИ 

 2014 

ПЛАНИРАНИ  
РАСХОДИ 

2015 

400      ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 3.231.000 4.447.000 

400100 - Канцелариски материјали  200.000 535.000 

Сектор за анализа на пазар   30.000 

Сектор за телекомуникации   20.000 

Сектор за контрола и мониторинг   55.000 

Сектор за радиокомуникации   35.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   55.000 

Сектор за правни работи   100.000 

ТИГКИН   120.000 

Служба за општи и заеднички работи   25.000 

Служба за човечки ресурси   15.000 

Служба за меѓународна сорабтока   15.000 

Сектор за информатички технологии   25.000 

Служба за внатрешна ревизија   10.000 

Кабинет на директор   30.000 

Комисија     

400110 - Списанија, весници и други изданија за кoристење на 
вработените- домашна л.   50.000 50.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   15.000 

Сектор за правни работи   10.000 

Служба за општи и заеднички работи   10.000 

Служба за внатрешна ревизија   15.000 

400130 - Други административни материјали  5.000   
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400210 - Материјали за АОП, тонери 500.000 760.000 

Сектор за анализа на пазар   40.000 

Сектор за телекомуникации   60.000 

Сектор за контрола и мониторинг   60.000 

Сектор за радиокомуникации   40.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   100.000 

Сектор за правни работи   120.000 

ТИГКИН   120.000 

Служба за општи и заеднички работи   80.000 

Служба за човечки ресурси   30.000 

Служба за меѓународна сорабтока   30.000 

Сектор за информатички технологии   10.000 

Служба за внатрешна ревизија   20.000 

Кабинет на директор   30.000 

Комисија   20.000 

400310 – Водовод и канализација  250.000 350.000 

Служба за општи и заеднички работи   350.000 

400320 – Други комунални такси и услуги  300.000 400.000 

Служба за општи и заеднички работи   400.000 

400420 - Средства за одржување на хигиена  200.000 200.000 

Служба за општи и заеднички работи   200.000 

400510 - Ситен инвентар, алат  10.000 10.000 

Служба за човечки ресурси   10.000 

400511 - Горива и масла (моторни возила)  1.500.000 1.500.000 

Служба за општи и заеднички работи   1.500.000 

400512 - Горива и масла (специјални возила)  200.000 550.000 

Сектор за контрола и мониторинг   550.000 
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400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал 
за мерна опрема) 0 12.000 

Сектор за контрола и мониторинг   12.000 

400620- Други материјали за поправка 6.000 80.000 

Сектор за контрола и мониторинг   80.000 

400690- Други материјали (останато) 10.000 0 

401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА  8.469.545 5.820.000 

401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а) 7.169.545 4.600.000 

Служба за општи и заеднички работи   4.600.000 

401820 -  Течни горива (екстра лесно+затоплување) 1.300.000 1.220.000 

Служба за општи и заеднички работи   1.220.000 

402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 0 75.000 

402810 - Одржување на зелени површини 0 75.000 

Служба за општи и заеднички работи   75.000 

403 ДРУГИ УСЛУГИ ( КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА) 16.873.616 19.693.005 

403120– Поправка и сервисирање на лесни возила 
 ( вклучувајќи резервни делови и автогуми) 500.000 750.000 

Служба за општи и заеднички работи   750.000 

403210 – Поправка и сервисирање на други возила 
  -  специјални возила ( вклучувајќи резервни делови и автогуми) 150.000 450.000 

Сектор за контрола и мониторинг   450.000 

403211 – Поправка и одржување на мебел  60.000 60.000 

Служба за општи и заеднички работи   60.000 

403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема  
(ТЦИ 2.788.416, ЛС 2.361.600, Информациска точка 304.425, 
Преносливост База 1.845.000, калибрација на мерна опрема 1.600.000, 
ИП Централа 130.584, Одржување на хардвер 1.500.000) 10.147.656 9.030.025 
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ТЦИ   2.788.416 

Сектор за радиокомуникации   2.788.416 

ЛС   2.361.600 

Сектор за радиокомуникации   2.361.600 

Информациска точка   304.425 

Сектор за телекомуникации   304.425 

Преносливост на броеви - Централна база   1.845.000 

Сектор за информатички технологии   1.845.000 

Калибрација на мерна опрема   1.600.000 

Сектор за контрола и мониторинг   1.600.000 

ИП Централа   130.584 

Сектор за информатички технологии   130.584 

Одржување на хардвер    1.500.000 

Сектор за информатички технологии   1.500.000 

403213 – Поправки и одржување на опрема  100.000 2.490.000 

Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за 
пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје   320.000 

Служба за општи и заеднички работи   320.000 

Одржување на лифтови   160.000 

Служба за општи и заеднички работи   160.000 

Одржување на термотехничка опрема и инсталации   1.000.000 

Служба за општи и заеднички работи   1.000.000 

Одржување на фасада   300.000 

Служба за општи и заеднички работи   300.000 

Одржување на систем за вентилација во санитарии   50.000 

Служба за општи и заеднички работи   50.000 

Молерисување внатрешно и надворешно во КМЦ Битола   200.000 
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Служба за општи и заеднички работи   200.000 

Сервисирање на сплит систем за ладење и греење(различни модели 
на клима уреди - 30 климатски единки) на објектите на АЕК   100.000 

Служба за општи и заеднички работи   100.000 

Сервисирање на клима уред (чилер) карриер 30РУ, цевна инсталација 
и фенкојлери за КМЦ зајчев рид Скопје   150.000 

Служба за општи и заеднички работи   150.000 

Сервисирање на клима уред Емерсон за систем сала КМЦ Зајчев рид   150.000 

Служба за општи и заеднички работи   150.000 

Сервисирање на котли за греење во КМ центри на Аек   60.000 

Служба за општи и заеднички работи   60.000 

403310 -  Пошта   800.000 800.000 

Сектор за правни работи   800.000 

403320 – Телефон и телефакс (мобилна 3.000.000, фиксна телефонија 
600.000) 2.500.000 3.600.000 

Мобилна телефонија   3.000.000 

Служба за општи и заеднички работи   3.000.000 

Фиксна телефонија   600.000 

Служба за општи и заеднички работи   600.000 

4033202-Интернет и линкови 2.400.000 2.197.020 

Сектор за информатички технологии   2.197.020 

403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање                200.000 300.000 

Служба за човечки ресурси   300.000 

403340 - Радиодифузна такса 15.960 15.960 

Служба за општи и заеднички работи   15.960 

403410 -  Други трошоци за комуникација   0   

404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 265.000 400.000 



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

  
Страна 7 

 
  

404210 – Регистрација на моторни возила 230.000 300.000 

Служба за општи и заеднички работи   300.000 

404211 - Регистрација на специјални возила 20.000 100.000 

Служба за општи и заеднички работи   100.000 

404220-Други превозни - транспортни услуги ( промена на регистарски 
таблици и др.) 15.000 0 

405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 2.500.000 3.230.000 

405210 – Расходи за реклама , репрезентација ( организирани јавни 
состаноци,организирани состаноци со регулаторни тела, меѓународна 
регулаторна конференција,  и др) - Агенција 1.500.000 2.000.000 1.500.000 

Агенција   1.500.000 

    1.500.000 

405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци 300.000 300.000 

Служба за општи и заеднички работи   300.000 

405212 – Репрезентативен материјал   1.230.000 

Служба за човечки ресурси   1.230.000 

405220 - Расходи за репрезентација ( Комисија ,орган на АЕК) 200.000 200.000 

Комисија   200.000 

408 НАЕМНИНА 11.028.000 3.582.870 

408110 –  Наемнина - сензори 4.428.000 3.582.870 

Сектор за контрола и мониторинг   3.582.870 

408111 - Оперативен лизинг на моторни возила 6.600.000   

409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 1.400.000 1.950.000 

409102-Услуги за чистење ( деловни простории 1.700.000, септичка 
јама 250.000) 1.400.000 1.950.000 

Чистење на деловни простории   1.700.000 

Служба за општи и заеднички работи   1.700.000 
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Чистење на септичка јама   250.000 

Служба за општи и заеднички работи   250.000 

410  ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 995.298 1.000.000 

410110 - Провизија за платен промет 395.298 400.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   400.000 

410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи 600.000 600.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   600.000 

412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 10.100.000 9.150.000 

412210 – Осигурување на моторни возила  100.000 4.575.000 

Служба за општи и заеднички работи   4.575.000 

412211-Осигурување на имотот на АЕК 10.000.000 4.575.000 

Служба за општи и заеднички работи   4.575.000 

 413  ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ 8.330.000 7.131.400 

413110 –Дневници за службено патување во земјата  0 0 

413120 – Патни расходи  во земјата  200.000 200.000 

413130 – Расходи  за  сместување во земјата  30.000 171.400 

413140 – Споредни расходи (патување  во земјата)  0 0 

413150- Дневници за службени патувања во земјата ( Комисија, орган 
на АЕК)   0 

413160- Патни расходи во земјата ( Комисија, орган на АЕК)   0 

413170-Расходи за сместување во земјата ( Комисија, орган на АЕК)   0 

413192-Расходи за сместување во земјата  ( надворешни лица) 0 0 

413180-Споредни расходи( патување во земјата, Комисија, орган на 
АЕК)   50.000 

413210 –Дневници за службено патување во странство  1.000.000 1.300.000 

413220 –Патни расходи  во странство  4.000.000 3.000.000 
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413230 –Расходи за сместување во странство  950.000 950.000 

413240 –Споредни расходи  ( патување во странство )  50.000 260.000 

Општи трошоци   60.000 

ЦИП улуги   200.000 

413250- Дневници за службени патувања во странство( Комисија, 
орган на АЕК) 50.000 100.000 

413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК) 1.000.000 500.000 

413270-Расходи за сместување во странство ( Комисија, орган на АЕК) 1.000.000 500.000 

4132401-Споредни расходи( патување во странство, Комисија, орган 
на АЕК) 50.000 100.000 

414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ  525.000 1.100.000 

414330 – Надомест за годишен одмор (регрес) 0   

414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен / член на 
семјство, тешка болест, несреќа   800.000 

414360 Надоместок за користење на приватно возило за службени 
цели 0   

414380 -  Отпремнина при заминување во пензија 525.000 300.000 

414390 - Надоместок на вработени по основ на судска пресуда  0   

415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ 2.500.000 500.000 

415110 Негативни курсни разлики 2.500.000 500.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   500.000 

416    ЧЛЕНАРИНИ 4.485.000 4.989.500 

416110 – Членарини во меѓународни организации организации (ИТУ 
2.000.000, Kулен  интернационал 740.000, ЦЕПТ 30.000, ИРГ 799.500, 
ЕТСИ 380.000, ЦИРТ 615.000) 4.460.000 4.564.500 

ИТУ   2.000.000 
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Служба за меѓународна сорабтока   2.000.000 

Кулен интернационал   740.000 

Служба за меѓународна сорабтока   740.000 

ЦЕПТ   30.000 

Служба за меѓународна сорабтока   30.000 

ИРГ   799.500 

Служба за меѓународна сорабтока   799.500 

ЕТСИ   380.000 

Служба за меѓународна сорабтока   380.000 

ЦИРТ   615.000 

Служба за меѓународна сорабтока   615.000 

416120 – Членарини во домашни организации  25.000 425.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   10.000 

Сектор за правни работи   15.000 

Сектор за телекомуникации   400.000 

417    ИНТЕЛЕКТУАЛНИ  И ДРУГИ  УСЛУГИ 103.953.750 107.349.825 

417310 – Правни услуги  350.000 350.000 

Сектор за правни работи   350.000 

417320 - Услуги за превод 100.000 500.000 

Служба за меѓународна сорабтока   500.000 

417710 – Обука за стручно усовршување - сектори 700.000, 
Професионално усовршување - договор 936.400, ЦИРТ 3.075.000)  2.400.000 4.711.400 

Сектори   700.000 

Служба за човечки ресурси   700.000 

Професионално усовршување - договор   936.400 

Служба за човечки ресурси   936.400 

Обука - ЦИРТ   3.075.000 
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ЦИРТ   3.075.000 

417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација) 300.000 350.000 

    350.000 

417742-  Семинари и конференции  ( Комисија, орган на АЕК)) 0 100.000 

Комисија   100.000 

417990 – Други договорни услуги (ревизија на финансиското 
работење 370.000,  конференција 1.000.000, единствена точка 
3.722.175, ДВБ-т 7.200.000,  Mадрид 10.332.000, ревизија на заштита на 
лични податоци 300.000, паркинг 500.000, легитимации 30.000, жигови 
за запечатување 30.000, проектантски услуги 484.000, ИСО 9001-2008 
1.200.000, Клиентски сертификати 300.000) 20.937.500 25.468.175 

Ревизија на финансиското работење   370.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   370.000 

Конференција   1.000.000 

Кабинет на директор   1.000.000 

Едниствена точка за информации   3.722.175 

Сектор за телекомуникации   3.722.175 

ДВБ-Т   7.200.000 

Сектор за анализа на пазар   7.200.000 

МАДРИД   10.332.000 

Сектор за анализа на пазар   10.332.000 

Ревизија на заштита на лични податоци   300.000 

Служба за информатика   300.000 

Паркинг   500.000 

Служба за општи и заеднички работи   500.000 

Проектантски услуги   484.000 

Служба за општи и заеднички работи   484.000 

Легитимации   30.000 
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ТИГКИН   30.000 

Жигови за запечатување   30.000 

ТИГКИН   30.000 

ИСО 9001-2008   1.200.000 

Служба за човечки ресурси   1.200.000 

Клиентски сетификат   300.000 

Служба за информатички технологии   300.000 

417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за 
електронски комуникации лични примања 5.500.000 5.600.000 

Комисија   5.600.000 

417992-Маркетинг истражување на јавното мислење 1.100.000 1.100.000 

Сектор за анализа на пазар   850.000 

ТИГКИН   250.000 

417994- Изработка на промотивна кампања 10.000.000 10.000.000 

Кабинет на директор   10.000.000 

417995 - Промотивна кампања 50.000.000 50.000.000 

Кабинет на директор   50.000.000 

417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица 10.960.000 6.864.000 

Служба за општи и заеднички работи   6.864.000 

417997 - Учество во ИПА проект 2.306.250 2.306.250 

Кабинет на директор   2.306.250 

418    ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ 2.750.000 2.807.800 

418990  Други оперативни расходи (данок на добивка, аконтација на 
данок на добивка, ддв, вратени депозити, исправка на побарување) 2.000.000 2.000.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   2.000.000 

418991-Објава на огласи, тендери  100.000 137.800 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   112.800 
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Сектор за правни работи   25.000 

418992 – Дезинфекција,  дезинсекција и дератизација  200.000 120.000 

Служба за општи и заеднички работи   120.000 

418993 – Судски такси, нотарски  услуги , извршител 200.000 300.000 

Сектор за правни работи   300.000 

418996 - Други расходи реална затезна камата 250.000 250.000 

Сектор за Сектор за финансии и сметководство   250.000 

430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ 42.093.255 0 

430992-Финансисрање на проект за дигитализација на ЈП МРТ 42.093.255   

440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 451.239.199 60.631.900 

440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ   1.910.000 

Промена на црна цевна инсталација и радијатори од систем за греење во КМЦ Битола   300.000 

Служба за општи и заеднички работи   300.000 

Изведба  на надворешно осветлување во објект на КМЦ Битола   60.000 

Служба за општи и заеднички работи   60.000 

Промена на оштетен ламинат во работните простории во КМЦ Битола   90.000 

Служба за општи и заеднички работи   90.000 

Поправка на дрвена кровна конструкција на објектот КМЦ Битола   200.000 

Служба за општи и заеднички работи   200.000 

Промена на санитарии во КМЦ Битола и КМЦ Скопје   60.000 

Служба за општи и заеднички работи   60.000 

Промена на хидроизолација и изработка на пад за истекување на атмосферска вода од 
нагазната платформа на објектот КМЦ скопје зајчев рид   1.200.000 

Служба за општи и заеднички работи   1.200.000 

440003- Реконструкција на деловни згради АЕК   300.000 

Служба за општи и заеднички работи   300.000 
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440006- Изградба на антенски столб (Столб Водно 51.143.900,  надзор 
2.000.000, проектантски надзор 1.600.000) 347.239.199 54.743.900 

Изградба на антенски столб (Столб Водно) - градба   51.143.900 

Служба за општи и заеднички работи   51.143.900 

Изградба на антенски столб (Столб Водно) - надзор   2.000.000 

Служба за општи и заеднички работи   2.000.000 

Изградба на антенски столб (Столб Водно) - проектантски надзор   1.600.000 

Служба за општи и заеднички работи   1.600.000 

440007 Изградба на деловен објект (градежно занатски работи, 
надзор) 104.000.000   

440008-Доградба на постоечки објекти (гаражи 1.470.000, пристапни 
рампи 600.000 заштитно заземјување 600.000 влезни врати кмц 600.000    2.678.000 

Пристапна платформа за инвалидизирани лица до објектот КМЦ 
Скопје-Зајчев рид и  КМЦ Штип   600.000 

Служба за општи и заеднички работи   600.000 

Доградба на гаража за специјално возило во КМЦ Битола   278.000 

Служба за општи и заеднички работи   278.000 

Изградба на гаража за 3 (три) возила во КМЦ Штип   1.200.000 

Служба за општи и заеднички работи   1.200.000 

Испитување на заштитно заземјување на објектите на АЕК   600.000 

Служба за општи и заеднички работи   600.000 

440012- Преадаптација на простории во деловен објект  0 1.000.000 

Служба за општи и заеднички работи   1.000.000 

441 OПРЕМА 195.521.695 37.615.400 

441001 Информатичка опрема (компјутерска опрема 10.000.000, оракл 
бази 98.000, 3 УПС 2.400.000, лиценца нејонизирачко зрачење 
1.400.000, надградба софтвер 37.000, мерење на квалитет 5.000.000)   18.935.400 



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

  
Страна 15 

 
  

Информатичка опрема (ЦИРТ)   10.000.000 

ЦИРТ   10.000.000 

3 УПС - КМЦ Скопје, КМЦ Битола и КМЦ Штип, Агрегати КМЦ Битола и 
КМЦ Штип   2.400.000 

Служба за општи и заеднички работи   2.400.000 

Оракл бази   98.400 

Сектор за радиокомуникации   98.400 

Лиценца за нејонизирачко зрачење   1.400.000 

Сектор за контрола и мониторинг   1.400.000 

Надградба на софтвер - мерна опрема   37.000 

Сектор за контрола и мониторинг   37.000 

Мерење на квалитет   5.000.000 

Сектор за телекомуникации   5.000.000 

441002 Софистицирана мерна опрема 130.865.687 5.080.000 

Скенер - Софистицирана мерна опрема   5.080.000 

Сектор за контрола и мониторинг   5.080.000 

441002 Канцелариски мебел 47.825.500   

441008 Друга опрема (флит менаџмет 600.000, пп апарати 300.000, 
депуратор (омекнувач за вода) центален бојлер за новиот објект на 
АЕК Скопје 100.000). 16.830.508 10.600.000 

Интегриран информационен систем   9.600.000 

Сектор за информатички технологии   9.600.000 

Флит менаџмент GPS - Систем за возила   600.000 

Служба за општи и заеднички работи   600.000 

ПП Апарати   300.000 

Служба за општи и заеднички работи   300.000 
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Депуратор(омекнувач за вода) центален бојлер за новиот објект на 
АЕК Скопје   100.000 

Служба за општи и заеднички работи   100.000 

441010 Возила   3.000.000 

Служба за општи и заеднички работи   3.000.000 

455 ПOМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 80.000.000 160.960.000 

455160 – Помошти, донации на други субјекти  80.000.000 160.960.000 

    160.960.000 

460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ 111.813.000 129.339.922 

460120 – Плати  75.129.280 86.906.000 

460510 – Персонален данок на доход од плата  6.925.585 8.011.180 

460610 –Основни придонеси за ПИО  19.659.856 22.741.576 

460611 - Основни придонеси за здравство  8.018.110 9.274.955 

460612 –Основен придонес за професионално заболување  536.255 620.271 

460613–Основни придонеси до Заводот за вработување  1.543.914 1.785.940 

470-Даноци кои не зависат од резултатот 600.000 600.000 

470001-Персонален данок на доход  300.000 300.000 

470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од 
страна на Комисијата, орган на АЕК 300.000 300.000 

Комисија   300.000 

ВКУПНИ РАСХОДИ 1.058.673.358 562.373.622 
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ВИД НА ПРИХОДИ 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

2014 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

2015 

Надоместок за користење на радиофреквенции 579.000.000 444.548.098 

Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви 52.000.000 53.531.472 

Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации 59.000.000 62.494.052 

Приходи од камати по видување 500.000 0 

Приходи по камати ( каматни листи, судски такси) 1.000.000 1.200.000 

Приходи од тендери 100.000 0 

Разни приходи ( позитивни курсни разлики, донации, погрешни 
уплати на средства и др.) 400.000 600.000 

Приходи од камати  орочени парични средства 4.160.000 0 

Приходи од радиофреквенции по судски спор 88.788.367 0 

Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор 100.766.049 0 

Вкупно приходи од надоместоци 885.714.416 562.373.622 

  
  Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со 

завршна сметка  42.093.255   

Издвоени парични средства и акредитиви (врска расходно конто 
441002 Софистицирана мерна опрема) 130.865.687   

ВКУПНО СРЕДСТВА 1.058.673.358 562.373.622 

 



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

  
Страна 18 

 
  

     40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО 
ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ 

ПЛАНИРАНИ  
РАСХОДИ 

2015 

ПЛАНИРАНИ  
РАСХОДИ 

 2014 

Споредбен 
показател на 
планирани 

расходи за 2015 
со планирани 
расходи 2014 

 
1 2 3=(1:2)х100 

400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 4.447.000 3.231.000 37,64 

401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА  5.820.000 8.469.545 -31,28 

402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 75.000 0 0,00 

403 ДРУГИ УСЛУГИ ( КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА) 19.693.005 16.873.616 16,71 

404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 400.000 265.000 50,94 

405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 3.230.000 2.500.000 29,20 

408 НАЕМНИНА 3.582.870 11.028.000 -67,51 

409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 1.950.000 1.400.000 39,29 

410  ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 1.000.000 995.298 0,47 

412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 9.150.000 10.100.000 -9,41 

413  ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ 7.131.400 8.330.000 -14,39 

414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ  1.100.000 525.000 109,52 

415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ 500.000 2.500.000 -80,00 

416    ЧЛЕНАРИНИ 4.989.500 4.485.000 11,25 

417    ИНТЕЛЕКТУАЛНИ  И ДРУГИ  УСЛУГИ 107.349.825 103.953.750 3,27 

418    ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ 2.807.800 2.750.000 2,10 

430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ 0 42.093.255 0,00 

440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 60.631.900 451.239.199 -86,56 

441 OПРЕМА 37.615.400 195.521.695 -80,76 

455 ПOМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 160.960.000 80.000.000 101,20 

460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ 129.339.922 111.813.000 15,68 

470-Даноци кои не зависат од резултатот 600.000 600.000 0,00 

ВКУПНИ РАСХОДИ 562.373.622 1.058.673.358 -46,88 



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

  
Страна 19 

 
  

ВИД НА ПРИХОДИ 
ПЛАНИРАНИ 

ПРИХОДИ 
2015 

ПЛАНИРАНИ 
ПРИХОДИ  

2014 

Споредбен 
показател на 
планирани 

приходи за 2015 
со планирани 
приходи 2014 

 
1 2 3=(1:2)х100 

Надоместок за користење на радиофреквенции 444.548.098 579.000.000 -23 

Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви 53.531.472 52.000.000 3 

Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации 62.494.052 59.000.000 6 

Приходи од камати по видување 0 500.000 -100 

Приходи по камати ( каматни листи, судски такси) 1.200.000 1.000.000 20 

Приходи од тендери 0 100.000 -100 

Разни приходи ( позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на 
средства и др.) 600.000 400.000 50 

Приходи од камати  орочени парични средства 0 4.160.000 -100 

Приходи од радиофреквенции по судски спор 0 88.788.367 -100 

Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор 0 100.766.049 -100 

Вкупно приходи од надоместоци 562.373.622 885.714.416 -37 

  
   

Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна 
сметка    42.093.255 

 
Издвоени парични средства и акредитиви (врска расходно конто 441002 
Софистицирана мерна опрема)   130.865.687 

 

ВКУПНО СРЕДСТВА 562.373.622 1.058.673.358 
  


