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Врз основа на член 19 алинеја 1, од Законот за електронските комуникации (Службен весник 

на Република Македонија број 39/2014), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски 
комуникации на состанокот одржан на 15.12.2014 донесе 
 
 

 
С  Т  А  Т  У  Т 

на 
Агенцијата за електронски комуникации 

 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој Статут се уредува организацијата и работењето на Агенцијата за електронски 

комуникации (во понатамошниот текст: Агенција), а особено: местото, заштитниот знак и седиштето 

на Агенцијата, изработката и употребата на печати на Агенцијата, застапувањето на Агенцијата, 

отчетноста за работата на Агенцијата, органите на Агенцијата, начинот на именување и 

разрешување на директорот на Агенцијата, начинот за донесување на општите и подзаконските акти 

на Агенцијата, обврската за вработените во однос на чување на доверливоста на податоците, како и 

други прашања од значење за работењето на Агенцијата. 

Член 2 

(1) Агенцијата е самостојно и независно, непрофитно регулаторно тело во областа на 

електронските комуникации и има статус на правно лице со јавни овластувања утврдени со Законот 

за електронските комуникации. 

(2) Република Македонија е основач на Агенцијата, а основачките права во поглед на 

имотот и средствата за работа на Агенцијата ги има Собранието на Република Македонија. Имотот и 

средствата за работа на Агенцијата ги користи и со нив управува Агенцијата. 

(3) Агенцијата во својата работа е независна од кој било државен орган или тело, односно 

организација формирана од државен орган, како и од друго правно или физичко лице кое 

обезбедува електронски комуникациски мрежи и/или услуги. 

(4) Агенцијата ги извршува работите во согласност со Законот за електронските комуникации 

и прописите донесени врз основа на него, Законот за општата управна постапка доколку со Законот 

за електронските комуникации поинаку не е одредно, други закони и стратешки документи на 

Република Македонија, како и меѓународните договори од областа на електронските комуникации 

што ги склучила или кои ги ратификувала Република Македонија. 
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Член 3 

Полното име на Агенцијата е "АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ". Скратеното 

име на Агенцијата е "АЕК". 

Член 4 

(1) Агенцијата има сопствен заштитен знак. 

(2) Изгледот на заштитниот знак на Агенцијата го утврдува Комисијата на Агенцијата. 

Член 5 

(1) Седиштето на Агенцијата е во Скопје на Кеј Димитар Влахов бр. 21. 

(2) Полното име на Агенцијата мора да биде истакнато на зградата во која се наоѓа 

седиштето на Агенцијата. 

Член 6 

(1) Агенцијата има свој печат и штембил. 

(2) Печатот на Агенцијата е во форма на круг. со пречник од 30 мм и на него 

полукружно е напишано: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ-СКОПЈЕ, а во средината е заштитниот знак на Агенцијата. 

(3) Печатот на Агенцијата кој се употребува во организационите единици на Агенцијата, 

лоцирани надвор од нејзиното седиште, покрај текстот наведен во став (2) на овој член го содржи и 

седиштето на соодветната организациона единица. 

(4) Штембилот на Агенцијата има правоаголна форма, со димензии 70х50мм во кој е 

испишано името на Агенцијата, со место за дополнување архивски број и датум на експедиција на 

документот. 

(5) Агенцијата, во своето архивско работење, користи и приемен штембил со 

правоаголна форма, со димензии 85х55мм, во кој е испишано името на Агенцијата, со место за 

дополнување на датумот на прием на документот, бројот на организационата единица, архивскиот 

број, број на прилози на документот и вредност. 

(6) Текстот на печатите и штембилите на Агенцијата е напишан на македонски јазик со 

кирилско писмо. 

(7) Секој печат и штембил на Агенцијата е означен со доделениот реден број. 
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(8) Комисијата на Агенцијата носи одлука за изработка и утврдување на бројот на 

печати, штембилот и приемниот штембил и го пропишува начинот на нивната употреба, чување и 

поништување. 

2. НАДЛЕЖНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 7 

За остварување на регулаторните цели и начела од членот 7 на Законот за електронските 

комуникации, Агенцијата е надлежна да: 

1) врши надзор и контрола и да го следи работењето на операторите во согласност со 

Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз основа на него; 

2) обезбедува воспоставување на интерконекција или пристап; 

3) одобрува референтни понуди за интерконекција или пристап на оператори со значителна 

пазарна моќ; 

4) утврдува релевантни пазари на производи и услуги и релевантни географски пазари во 

областа на електронските комуникации на територијата на Република Македонија; 

5) определува оператори со значителна пазарна моќ, да им наметнува обврски согласно со 

Законот за електронските комуникации и да го следи нивното исполнување; 

6) врши регистрација на нотификација на оператори; 

7) донесува План за намена на радиофреквенциските опсези и План за доделување и 

користење на радиофреквенции; 

8) врши контрола и мониторинг на радиофреквенцискиот спектар, како и испитување и 

откривање на штетни интерференции ; 

9) издава одобренија за користење на радиофреквенции; 

10) врши координација на радиофреквенциите со регулаторните тела на соседните и 

другите држави; 

11) донесува План за нумерација за електронски комуникациски мрежи и услуги на 

Република Македонија; 

12) доделува броеви и серии на броеви на оператори; 

13) одобрува и контролира стандарден претплатнички договор на оператор; 



Статут на Агенцијата за електронски комуникации 

 4 

14) презема мерки во согласност со Законот за електронските комуникации во случаите кога 

е извршена повреда на одредбите на Законот за електронските комуникации или на прописите 

донесени врз основа на него; 

15) раководи и управува со компензацискиот фонд за универзална услуга и да врши исплата 

на средства од истиот; 

16) води постапка за решавање на спорови, согласно Законот за електронските 

комуникации; 

17) одржува и ажурира електронска база на податоци согласно Законот за електронските 

комуникации; 

18) соработува, дава мислења, предлози и разменува податоци со органи на државна 

управа, надлежни тела и институции за работи што се предмет на уредување со Законот за 

електронските комуникации; 

19) бара податоци и информации од операторите, согласно Законот за електронските 

комуникации; 

20) обезбедува информации за корисниците, операторите и меѓународните организации и 

тела; 

21) донесува подзаконски акти потребни за спроведување на Законот за 

електронските комуникации; 

22) дава согласност на основниот проект за градба на јавна електронска 

комуникациска мрежа и придружни средства; 

23) дава мислења при постапката на изготвување и донесување на документи за просторно 

уредување; 

24) дава согласност за исполнетоста на посебните услови за изведба на работи во зоната 

на електронската комуникациска мрежа и придружните средства; 

25) спроведува примена на националните и меѓународните стандарди и технички 

прописи во областа на електронските комуникации; 

26) учествува во работата на меѓународни организации и здруженија на 

национални регулаторни тела во областа на електронските комуникации; 

27) спроведува постапка за определување на давател на универзална услуга и склучува 

договор со истиот; 

28) обезбедува единствена точка за информации; 



Статут на Агенцијата за електронски комуникации 

 5 

29) ги контролира и мери параметрите за квалитет на јавните електронски 

комуникациски услуги; 

30) го контролира и мери нејонизирачкото зрачење предизвикано со употреба на јавните 

електронски комуникациски мрежи; 

31) презема активности за развој на точки за размена на интернет сообраќајот; 

32) води регистри утврдени со Законот за електронските комуникации, и 

33) врши и други работи утврдени со Законот за електронските комуникации. 

3. ОТЧЕТНОСТ ЗА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 8 

(1) Агенцијата за својата работа дава отчет пред Собранието на Република Македонија со 

доставување на извештај за својата работа. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член Агенцијата е должна да го достави до Собранието 

на Република Македонија на разгледување најдоцна до 31 март во тековната година. 

(3) Извештајот од ставот (1) на овој член содржи: 

а) годишен извештај за работа на Агенцијата за претходната година и 

б) годишна програма за работа на Агенцијата за наредната година. 

(4) Годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната година од ставот (3) точка 

а) на овој член особено содржи: 

- извештај за развојот на пазарот за електронски комуникации во Република 

Македонија во претходната година, 

- извештај за реализација на активностите утврдени во годишната програма за 

работа на Агенцијата за претходната година, 

- извештај за спроведен надзор над оператори и други правни и физички лица кои 

вршат активности на обезбедување на електронски комуникации; 

- финансиски извештај за реализација на финансискиот план за претходната 

година и годишна сметка со податоци за реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски за 

претходната година, групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, 
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- ревизорски извештај од независен ревизор, како и од Државниот завод за ревизија, 

доколку има извршено ревизија. Во прилог на ревизорскиот извештај се доставува и ставот на 

Агенцијата во однос на резултатите од извршената ревизија, и 

- извештај за состојбата на средствата во компензацискиот фонд за универзална 

услуга, кој особено содржи податоци за исплата на нето трошоците на давателите на универзална 

услуга. 

(5) Со годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година од ставот (3) точка 

б) на овој член се утврдуваат задачите и целите кои Агенцијата треба да ги исполни наредната 

година, согласно со Законот за електронските комуникации и истата особено треба да содржи: 

- програма за планирани активности за наредната година, 

- програма за вршење на надзор над оператори и други правни и физички лица кои вршат 

активности на обезбедување на електронски комуникации и 

- финансиски план за наредната година кој содржи податоци за реализација на 

планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за наредната година 

групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални 

инвестиции на Агенцијата за наредната година. 

(6) Годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната година од ставот (3) точка 

а) на овој член, го усвојува Комисијата на Агенцијата, по предлог на директорот на Агенцијата, 

најдоцна до 10 март во тековната година. 

(7) Годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година од ставот (3) точка б) 

на овој член ја усвојува Комисијата на Агенцијата, по предлог на директорот на Агенцијата, најдоцна 

до 10 декември во тековната година. 

Годишната програма за работа на Агенцијата може во текот на годината да се измени 

заради оправдани причини по постапка предвидена за нејзиното донесување. 

4. ОРГАНИ НА АГЕНЦИЈАТА 

 

 

Член 9 

Органи на Агенцијата се Комисија и директор. 



Статут на Агенцијата за електронски комуникации 

 7 

 

Член 10 

(1) Комисијата се состои од пет члена кои ги именува и разрешува Собранието на 

Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања за изборите и именувањата на 

Собранието на Република Македонија. 

(2) Комисијата од редот на своите членови избира и разрешува претседател и заменик на 

претседателот на Комисијата на начин и постапка утврдена во Деловникот за работа на Комисијата. 

(3) Членовите на Комисијата се именуваат со мандат од пет години. 

(4) Членовите на Комисијата не можат да бидат именувани повеќе од два последователни 

мандати. 

(5) Членовите на Комисијата се именуваат не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот 

на нивните претходници. Претседателот е должен да ја извести Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија за истекот на мандатот на 

членовите на Комисијата не подоцна од 60 дена пред истекот на истиот. 

(6) Ако постапката за именување не е завршена пред истекот на мандатот на Комисијата, 

членовите на Комисијата чиј мандат е истечен ќе продолжат да ја вршат својата функција, но не 

подолго од шест месеци. 

(7) Членовите на Комисијата ако донесат одлука од својата надлежност со која ќе ги 

повредат интересите на Агенцијата, одговараат неограничено и солидарно за штетата настаната со 

таквата одлука. Нема да се смета за одговорен оној член на Комисијата кој укажал дека 

предложената одлука е спротивна на Законот за електронските комуникации и се спротивставил на 

донесувањето на одлуката, на начин што го издвоил своето мислење во записникот од седницата и 

гласал "против" одлуката. 

Член 11 

За член на Комисијата може да биде именувано лице кое ги исполнува условите утврдени во 

членот 16 од Законот за електронските комуникации. 

 
Член 12 

(1) Во текот на времетраењето на својот мандат, членовите на Комисијата не можат да 

бидат пратеници во Собранието на Република Македонија, членови на Владата на Република 
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Македонија, како и лица кои извршуваат должности во органите и телата на политички партии, како 

и да бидат вработени во оператори. 

(2) Член на Комисијата неговиот/нејзиниот брачен другар или невенчан партнер, како и 

блиски роднини во права линија до второ колено , не можат: 

- да бидат сопственици на удели или акции, директно или индиректно во правни лица што 

извршуваат активности што директно спаѓаат под надлежност на Агенцијата, како и во оператори и 

или 

- да бидат членови на управен или надзорен орган или да вршат раководна функција во 

правно лице кое врши дејност од областа што е во надлежност на Агенцијата утврдена со Законот 

за електронските комуникации или во правно лице кое би можело да доведе до конфликт на 

интереси согласно со Законот за електронските комуникации и друг закон. 

Член 13 

(1) Комисијата се состанува најмалку четири пати годишно. 

(2) Одлуките на Комисијата се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број 

членови на Комисијата. 

(3) Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата по писмен 

предлог на директорот на Агенцијата или по писмен предлог на тројца членови на Комисијата. 

Претседателот на Комисијата претседава на состаноците на Комисијата и ја претставува 

Комисијата, а во случај на негово отсуство или спреченост, обврските ги извршува заменикот на 

претседателот на Комисијата. 

(4) Претседателот или заменикот на претседателот на Комисијата свикува состанок на 

Комисијата во рок кој неможе да биде подолг од пет дена од денот на приемот на барањето за 

свикување на состанок.Комисијата со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на 

Комисијата го избира и разрешува претседателот и заменикот на претседателот на Комисијата. 

Постапката за избор и разрешување на претседателот и заменикот на претседателот на Комисијата 

се утврдува со Деловникот за работа на Комисијата. 

(5) Директорот на Агенцијата присуствува и учествува на состаноците на Комисијата, 

без право на глас. 

(6) На состаноците на Комисијата без право на одлучување, можат да присуствуваат и 

вработени од стручната служба на Агенцијата на покана на Комисијата, а заради давање на 
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информации, појаснувања и стручни образложенија за прашања што се на дневен ред на 

состанокот, а во согласност со Деловникот за работа на Комисијата. 

(7) Одлуките и другите акти на Комисијата ги потпишува претседателот на Комисјата, а 

во случај на негова спреченост, заменикот на претседателот на Комисијата, најдоцна во рок од три 

дена од денот на нивното донесување. 

(8) Материјалите за состаноците на Комисијата ги подготвува стручната служба на 

Агенцијата и истите се доставуваат до сите членови на Комисијата, на начин и во рок утврден во 

Деловникот за работа на Комисијата. 

(9) Дневниот ред, записниците од состаноците на Комисијата и донесените одлуки се 

објавуваат на веб страницата на Агенцијата во рок од седум дена од денот на одржувањето на 

состанокот. 

(10) Ако член на Комисијата има директен или индиректен приватен интерес во врска со 

донесувањето на одлуки од надлежност на Комисијата, членот е должен за тоа да ја извести 

Комисијата. Комисијата одлучува за постоењето на таквиот интерес и учеството на тој член во 

одлучувањето по тоа прашање. 

Член 14 

(1) Членовите на Комисијата имаат право на: 

- Месечен надоместок во висина до четири просечни месечни плати во Република 

Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, утврден со 

Правилникот за плати и други надоместоци на Агенцијата; 

- Надоместок за патни трошоци за оние членови на Комисијата кои живеат надвор 

од Скопје кога присуствуваат на состаноците на Комисијата и надоместок за патни трошоци, 

сместување и дневници за службено патување, согласно со Законот за платата и другите 

надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија. 

(2) Средствата за месечниот надоместок и на другите трошоци на членовите на Комисијата 

се обезбедуваат од средствата на Агенцијата утврдени со финансискиот план. 

Член 15 

Комисијата ги има следните надлежности. 
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а) го донесува Статут по претходно добиена согласност од Собранието на Република 

Македонија; 

б) донесува Деловник за својата работа; 

в) ги донесува општите акти за работењето на Агенцијата, а особено. 

- Правилник за внатрешна организација на Агенцијата, 

- Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата, 

- Правилник за плати и други надоместоци на Агенцијата, 

- Правилник за дисциплинска и материјална одговорност на вработените во стручната 

служба на Агенцијата, 

- Правилник за оценување на вработените во стручната служба на Агенцијата 

- Правилник за процедурите на финансиското и сметководствено работење на Агенцијата; 

- Правилник за користење на службените возила на Агенцијата 

- Правилник за службена и друг вид облека на вработените во Агенцијата; 
 
- Правилник за годишни одмори; 

- и други општи акти потребни за работењето на Агенцијата согласно Законот за 

електронските комуникации и друг закон , 

г) ги усвојува годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната година и 

годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година; 

д) донесува одлука за користење на нереализираните средства од финансискиот план на 

Агенцијата од претходната година, по предлог на директорот на Агенцијата; 

ѓ) донесува одлука за давање во закуп на слободен деловен простор што Агенцијата не го 

користи и за висината на закупнината што ќе претставува почпетна цена во постапката на јавното 

наддавање, по предлог на директорот на Агенцијата, 

е) дава согласност на предлогот на одлуката на директорот на Агенцијата за располагање 

со имотот на Агенцијата, како и за вработување или престанок на договорот за вработување на 

вработените во Агенцијата; 

ж) одлучува по приговори на врабоени поднесени против решение на директорот на 

Агенцијата, донесено во врска со исполнувањето на правата и обврските од работен однос, 



Статут на Агенцијата за електронски комуникации 

 11 

з) го именува и разрешува директорот на Агенцијата во согласност со Законот за 

електронските комуникации и по постапка утврдена со Статутот на Агенцијата; 

ѕ) го следи спроведувањето на годишната програма за работа на Агенцијата, преку 

кварталните извештаи што ги доставува директорот на Агенцијата; 

и) дава согласност на Годишниот план за вработување на административни службеници во 

Агенцијата; 

ј) соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на локалната 

самоуправа и со невладини организации и здруженија на граѓани во Република Македонија, и 

к) дава мислења, препораки и предлози до Собранието на Република Македонија и други 

државни органи и институции од областа на електронските комуникации. 

 
Член 16 

(1) Собранието на Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и 

именувањата на Собранието на Република Македонија може да разреши член на Комисијата пред 

истекот на мандатот: 

 

а) по негово барање; 

б) настапи некоја од пречките за членство во Комисијата предвидени во членот 12 

од овој Статут; 

в) ако е правосилно осуден за кривично дело за коешто е предвидена казна затвор 

во траење подолго од шест месеци или му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење 

професија, дејност или должност, во траење подолго од шест месеци; 

г) ако не е во молшост да ја извршува доллшоста повеќе од шест месеци во 

континуитет; 

д) ако неоправдано отсуствувал од три состаноци на Комисијата едно по друго или 

вкупно од пет состаноци за време од една година; 

ѓ) ако се утврди дека членот на Комисијата во постапката за негово именување дал 

невистинити податоци или пропуштил да изнесе некои информации кои се важни за неговото 

именување; 

е) доколку се утврди дека при вршење на функцијата сам или заедно со друг член на 

Комисијата дејствува спротивно на основните цели на Законот за електронските комуникации и 

конзистентната имплементација на системот на електронските комуникации, како што е предвидено 

со Законот за електронските комуникации, а кое може да се утврди од извештајот на ревизорот за 

степенот на постигнување на законските надлежности на Агенцијата, и 
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ж) поради нестручно, непрофесионално и несовесно извршување на функцијата 

член на Комисијата на полето на материјалното и финансиското работење, констатирано во 

извештајот на ревизорот. 

(2) Недоставување на извештајот за работа на Агенцијата од членот 8 на овој Статут до Собранието 

на Република Македонија е причина за колективно разрешување на Комисијата. 

(3) За исполнување на условите за предвремено разрешување на член на Комисијата 

предвидени во ставот (1) на овој член, претседателот, односно заменикот на претседателот на 

Комисјата е должен писмено, да ја извести Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 

Собранието на Република Македонија во рок од пет дена од денот на исполнувањето на условите 

од ставот (1) на овој член. 

Член 17 

(1) Комисијата го именува директорот на Агенцијата по пат на јавен конкурс. 

(2) За директор на Агенцијата може да биде именувано лице кое ги иполнува условите 

утврдени во член 22 став (2) од Законот за електронските комуникации. 

(3) При изборот на директорот на Агенцијата предвид ќе се земе неговото 

професионално и менаџерско искуство во областа на електронските комуникации. 

Член 18 

(1) Комисијата донесува одлука за спроведување на јавен конкурс за именување на директор 

на Агенцијата и истата особено содржи. 

- Условите што треба да ги исполнува кандидатот за да може да биде 

именуван за директор на Агенцијата, 

- Потребните документи што се доставуваат со пријавата по јавниот 

конкурс, 

- Рокот за доставување на пријави со потребните документи кој што не може 

да биде пократок од пет дена, 

- Рокот во којшто со пријавените кандидати што ги исполнуваат условите и кои 

имаат доставена навремена и комплентна документација, ќе биде извршено интервју, којшто не 

може да биде подолг од седум работни дена од последниот ден определен за доставување на 

пријави. 

- Рокот во кој што ќе биде донесена одлуката за именување на директор на 

Агенцијата, којшто не може да биде подолг од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот конкурс, 



Статут на Агенцијата за електронски комуникации 

 13 

(2) Јавниот конкурс за именување на директор на Агенцијата се објавува на веб страницата 

на Агенцијата и во најмалку два дневни весника од кои еден од весниците што се издаваат е на 

македонски јазик и еден од весниците што се издаваат на јазик што го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

(3) Одлуката за именување на директор на Агенцијата се доставува до сите кандидати 

пријавени по јавниот конкурс во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување и истата се 

објавува на веб страната на Агенцијата. 

(4) Комисијата е должна да именува директор не подоцна од 30 дена пред истекот на 

мандатот на неговиот претходник. 

(5) Директорот на Агенцијата е професионално ангажиран во Агенцијата со полоно работно 

време. 

(6) Мандатот на директорот на Агенцијата е пет години со можност за уште еден 

последователен мандат. 

(7) Ако мандатот на директорот е завршен, а постапката за именување на директор не е 

завршена, директорот продолжува да ја врши функцијата се додека не се именува директор, но не 

подолго од шест месеци. 

Член 19 

(1) Директорот на Агенцијата, неговиот брачен другар или невенчан партнер, како и блиски 

роднини во права линија до второ колено, не можат да бидат: 

- Сопственици на удели или акции, директно или индиректно во организации што 

нзвршуваат активности што директно спаѓаат под надлежност на Агенцијата или 

- Членови на управен или надзорен орган или да вршат раководна функција во правно лице 

кое врши дејност од областа што е во надлежност на Агенцијата утврдена со Законот за 

електронските комуникации или во правно лице кое би можело да доведе до конфликт на интереси 

согласно со Законот за електронските комуникации и друг закон. 

Член 20 

(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата, одговорен е за законитото работење на 

Агенцијата и ги има следниве надлежности: 

а) ја застапува и претставува Агенцијата; 
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б) потпишува договори во име на Агенцијата; 

в) ги донесува подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за електронските 

комуникации; 

г) презема мерки во согласност со Законот за електронските комуникации во случаите кога е 

извршена повреда на тој закон или на прописите донесени врз основа на него, како и условите и 

обврските од издадените решенија и одобренија; 

д) донесува одлуки, решенија и други акти по прашања од надлежност на Агенцијата во 

согласност со Законот за електронските комуникации и овој Статут: 

ѓ) ги предлага Статутот, годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната година, 

годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година, како и општите и другите акти 

што ги усвојува Комисијата на Агенцијата; 

е) дава овластувања во рамките на своите надлежности; 

ж) овластува лица за вршење на надзор имајќи ја предвид соодветната и правичната 

застапеност: 

з) донесува годишна програма за вршење на надзор над оператори и други правни и 

физички лица кои вршат активности на обезбедување на електронски комуникации и поднесува 

годишен извештај за спроведениот надзор, како составен дел на годишниот извештај за работа на 

Агенцијата за претходната година; 

ѕ) донесува годишен план за вработување на административни службеници во Агенцијата, 

согласно Законот за административни службеници, и 

и) врши и други работи утврдени со Законот за електронските комуникации и Статутот на 

Агенцијата. 

(2) Директорот е должен на Комисијата да и доставува квартални извештаи за спроведување 

на годишната програма за работа на Агенцијата. Кварталните извештаи треба особено да содржат: 

- преземени активности во соодветниот квартал од апект на остварување на регулаторните 

цели и начела утврдени во членот 7 од Законот за електронските комуникации, како и планирани 

активности за наредниот квартал; 

- податоци за реализација на годишниот финансиски план за соодветниот квартал; 

- податоци за спроведени постапки по јавни набавки ( вид на набавка, износ, склучени 

договори), а во согласност со Годишниот план за јавни набавки за соодветниот квартал; 

- реализирани службени патувања на директорот и вработените во стручната служба во 

соодвениот квартал; 

- и други прашања од значење за реализација на годишната програма за работа на 

Агенцијата. 
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Член 21 

(1) Директорот може да биде разрешен , пред истекот на неговиот мандат со одлука 

донесена од Комисијата само во следниве случаи. 

а) на негово барање; 

б) ако не е во можност да ја извршува должноста повеќе од шест месеци во континуитет; 

в) прифаќање на функција или работа што е неспоива со неговата функција на директор на 

Агенцијата, согласно со членот19 од овој Статут; 

г) ако е правосилно осуден за кривично дело за кое му е изречена казна затвор во траење 

подолго од шест месеци или му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, 

дејност или должност, во траење подолго од шест месеци; 

д) ако се утврди дека во постапката за негово именување дал невистинити податоци или 

пропуштил да изнесе некои информации кои се важни за неговото именување или 

ѓ) злоупотреба на функцијата според ревизорскиот извештај од член 11 на Законот за 

електронските комуникации, 

(2) Комисијата на Агенцијата донесува заклучок за започнување на постапка за 

разрешување на директорот на Агенцијата. Во заклучокот се наведуваат причините за започнување 

на постапката за разрешување на директорот. За донесениот заклучок Комисијата писмено го 

известува директорот и му овозможува одбрана пред Комисијата. 

(3) Одлуката за разрешување на директорот покрај другото треба да ги содржи причините за 

неговото разрешување, детално образложени и истата се објавува на веб страницата на Агенцијата 

во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување. 

(4) На лицето кое е именувано за Директор на Агенцијата по постапка утврдена во член 18 

од овој Статут, а кое предходно веќе има склучено договор за вработување во Агенцијата, за време 

на траењето на мандатот Директор на Агенцијата, предходно склучениот договор за вработување 

во Агенцијата му мирува. 

5. ЗАСТАПУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 22 

Директорот ја застапува Агенцијата и ги врши сите работи во нејзино име, а во случај на 

негова спреченост или отсуство од работа, Агенцијата ја застапува лице кое тој ќе го овласти од 
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редот на раководните лица во стручната служба на Агенцијата, за период кој што не може да биде 

подолг 15 работни дена. 

6. СТРУЧНА СЛУЖБА НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 23 

(1) Агенцијата има стручна служба која ги извршува стручните, нормативно-правните, 

управните, управно-надзорните, материјално-финансиските, сметководствените, информатичките и 

други работи на Агенцијата. 

(2) Внатрешната организација на стручната служба, делокругот на работа и условите за 

вработување поблиску се уредуваат со Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за 

систематизација на работите и задачите на вработените во стручната служба на Агенцијата. 

(3) Агенцијата може да има организациони единици надвор од седиштето. 

(4) Вработените во стручната служба на Агенцијата имаат статус на административни 

службеници согласно со Законот за административни службеници. 

(5) Вработените во Агенцијата кои вршат помошно-технички работи имаат статус на 

помошно-технички персонал согласно со Законот за вработените во јавниот сектор и општите 

прописи за работни односи. 

(6) До отпочнување со примена на Законот за административни службеници и Законот за 

вработените во јавниот сектор, за вработените во стручната служба на Агенцијата се 

применувааат општите прописи за работни односи. 

7. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ 

И ТЕЛА 

Член 24 

(1) Работата на Агенцијата е јавна. 

(2) Агенцијата е должна, квартално во текот на годината, јавно да објавува извештаи 

за развојот и состојбите на пазарот за електронски комуникации. 
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(3) Агенцијата е должна најмалку двпати годишно да организира јавни состаноци со 

цел да им овозможи на сите заинтересирани страни, да ги изразат нивните ставови и мислења по 

однос на развојот на електронските комуникации во Република Македонија, а особено за: 
- Состојбите на пазарот за електронски комуникации, 

- Реализација на активностите и исполнување на целите од годишната 

програма за работа на Агенцијата и 

- Правата на сите крајни корисници, вклучувајќи ги и лицата со инвалидитет во 

врска со обезбедувањето на јавни електронски комуникациски услуги. 

(4)  Добиените ставови и мислења од ставот (3) на овој член, како и ставот на Агенцијата 

по однос на истите во рок од седум дена од денот на одржување на јавниот состанок се објавуваат 

на веб страницата на Агенцијата. 

(5) Агенцијата донесува Правилник за начинот на обезбедување транспарентност во 

работењето на Агенцијата со кој поблиску ги утврдува: 

а) начинот на примање на предлози од заинтересираните страни, 

б) податоците и информациите што Агенцијата ќе ги објавува, согласно со закон, како и 

начинот на пристап до истите и 

в) начинот на соработка со претставници на организации на корисниците на 

електронските комуникациски услуги. 

Член 25 

1) Агенцијата пред да донесе или измени подзаконски акти или одлуки од своја надлежност, 

а кои значително влијаат на релевантниот пазар на електронски комуникации, како и пред да ја 

донесе годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година е должна на својата веб 

страница јавно да ја објави предложената одлука или подзаконскиот акт, односно предложената 

годишна програма за работа на Агенцијата за наредната година, со цел да обезбеди јавна расправа 

со која ќе им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и 

ставови во однос на истите. 

2) Рокот на траење на јавната расправа не смее да биде пократок од 30 дена од денот на 

објавувањето на предложените акти од ставот (1) на овој член. 

3) По истекот на рокот од ставот (2), а пред донесувањето на актите од ставот (1) на овој 

член, Агенцијата ги објавува на својата веб страница добиените мислења и коментари, како и ставот 

на Агенцијата по однос на истите, при што доверливите информации и податоци не се објавуваат. 
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4) Пред да ги донесе актите од ставот (1) на овој член, Агенцијата може да одржи и јавен 

состанок со заинтересираните страни. 

Член 26 

(1) Агенцијата во рамките на своите надлежности е должна да дава мислења, предлози и да 

разменува податоци и информации со министерството надлежно за работите од областа на 

електронските комјуникации, регулаторното тело од областа на радиодифузијата, Комисијата за 

заштита на конкуренцијата, Дирекцијата за заштита на личните податоци и други државни тела, 

органи на државната управа, јавни претпријатија, единици на локалната самоуправа, јавни установи 

и институции од Република Македонија, согласно со Законот за електронските комуникации и друг 

закон. 

(2) Обемот на размена на податоците и информациите меѓу Агенцијата и субјектите од 

ставот (1) на овој член е ограничен на податоци и информации што се соодветни и пропорционални 

на целите за коишто се разменуваат, согласно со Законот за електронските комуникации. 

(3) Агенцијата може да разменува податоци и информации со кои располага со 

субјектите од ставот (1) на овој член, на нивно барање, под услов податоците и информациите што 

се разменувааат да се од надлежност на субјектите и да се разменуваат под услови и на начин 

утврден во ставот (2) на овој член 

Член 27 

(1) Агенцијата во својата работа , заради унапредување и развој на пазарот за 

електронските комуникации во Република Македонија ги зема предвид препораките на Европската 

комисија и на Меѓународната унија за телекомуникации. 

(2) Агенцијата согласно со своите надлежности, а во н асока на спроведување на одредбите 

од Законот за електронските комуникации соработува со регулаторните тела од други држави и 

меѓународни организации, институции и тела и со нив може да склучува договори за соработка. 

(3) Агенцијата може да соработува со национални регулаторни тела на други земји 

надлежни за електронски комуникации. 



Статут на Агенцијата за електронски комуникации 

 19 

8. ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИ 

Член 28 

(1) На јавноста нема да и бидат достапни податоци и нформации што се сметаат за 

деловна тајна, како и податоци и информации согласно со Законот за класифицирани информации. 

(2) За деловна тајна се смета особено: 

- секој податок и информација која согласно со закон или со друг пропис е утврдена како деловна 

тајна, 

- секој податок и информација која е утврдена како деловна тајна во согласност со општиот акт или 

друг акт на сопственикот на податокот, 

- секој податок и информација која е утврдена како деловна тајна во согласност со акт донесен од 

страна на Агенцијата. 

(3) Доколку податоците и информациите кои Агенцијата е должна да ги објавува на својата веб 

страница согласно членот 57 став (1) од Законот за електронските комуникации содржат деловна 

тајна, операторот треба истите да ги означи како деловна тајна. 

(4) Во случаите од ставот (3) на овој член операторот е должен на Агенцијата да и достави и 

примерок од документацијата која не ја содржи деловната тајна. Доколку само означи кои податоци 

се сметаат за деловна тајна, а не достави примерок од дописот и/или документацијата без деловна 

тајна, Агенцијата ќе побара од тој оператор да го достави дописот и/или документацијата без 

деловна тајна. Ако операторот не постапи по барањето на Агенцијата ќе се смета дека таквиот 

допис и/или документација не содржи деловна тајна. 

(5) Без оглед на одредбите од ставот (2) на овој член, за деловна тајна нема да се сметаат податоци 

или документација која на кој било начин била јавно достапна или се објавува врз основа на 

посебни прописи или одлука на сопственикот на податоците, како и во случај од ставот (4) на овој 

член. 

(6) Членовите на Комисијата на Агенцијата, директорот на Агенцијата и вработените во 

стручната служба на Агенцијата, се должни да ја чуваат деловната тајна, без оглед на 

начинот на кој ја дознале. Обврската за чување на деловната тајна трае пет години по 

престанокот на работниот однос во Агенцијата или по престанокот на мандатот. 
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9. ФИНАНСИРАЊЕ, СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 

Член 29 

(1) Работењето на Агенцијата се финансира од. 

а) средства остварени од приходите од надоместоците предвидени со Законот за 

електронските комуникации и 

б) донации, давање во закуп на слободен деловен простор на Агенцијата,заеми и друга 

финансиска и техничка помош. 

(2) Висината на надоместоците од ставот (1) точка а) на овој член се утврдува со одлука што ја 
донесува директорот на Агенцијата врз основа на усвоена годишна програма за работа за 
наредната година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за наредната година. 
(3) Одлуката од ставот (2) на овој член директорот на Агенцијата е должен да ја донесе во рок од 10 
дена од денот на усвојувањето на годишната програма за работа на Агенцијата за наредната 
година. 
(4) Давањето во закуп на слободен деловен простор на Агенцијата од ставот (1) точка б) на овој 
член се врши по пат на јавно наддавање на начин утврден со подзаконски акт на Агенцијата. 
Постапката на јавно наддавање се спроведува преку посебна комисија која ја формира директорот 
на Агенцијата од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата. Директорот на 
Агенцијата по предлог на посебната комисија за јавно наддавање донесува одлука за избор на 
најповолен понудувач. 
(5) Агенцијата е должна да води посебно сметководство за средствата во Компензацискиот фонд за 
универзална услуга, по неговото формирање, како и за средствата од работењето на Агенцијата. 
(6) Агенцијата води деловни книги и составува финансиски извештаи во согласност со прописите за 
сметководство на непрофитните организации. 
(7) Ревизијата на материјалното и финансиското работење на Агенцијата и на Компензацискиот фон 
за универзална услуга ја врши надворешен и независен ревизор избран согласно со Законот за 
јавните набавки, како и од Државниот завод за ревизија. 

(8) Нереализираните средства од финансискиот план на Агенцијата од претходната година, 

Агенцијата ќе ги пренесе во финансискиот план за наредната година, при што може да одлучи тие 

средства или дел од нив, да се искористат за развој на електронските комуникации и 

информатичкото општество, како и за други работи од значење за Република Македонија, утврдени 

во финансискиот план на Агенцијата. 



Статут на Агенцијата за електронски комуникации 

 21 

10. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ, ДРУГИТЕ ОПШТИ АКТИ И ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ 

НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 30 

(1) Донесувањето на Статутот и другите општи акти за работењето на Агенцијата што се 

во надлежност на Комисијата се состои од две фази: нацрт и предлог. 

(2) Текстот на Нацрт-Статутот и дугите општи акти од ставот (1) на овој член го предлага 

директорот на Агенцијата и го доставува до Комисијата на Агенцијата која го разгледува и дава 

мислења и забелешки по предложениот текст. 

(3) По добиените мислења, забелешки и предлози од Комисијата на Агенцијата, директорот 

на Агенијата до Комисијата доставува за донесување предлог на актите од ставот (1) на овој член. 

(4) Пред да го донесе Статутот на Агенцијата, Комисијата на Агенцијата треба да побара и 

да добие согласност од Собранието на Република Македонија. 

(5) Измени и дополнувањата на Статутот и другите општи акти од ставот (1) на овој член 

може да предложи претседателот, заменикот на претседателот и секој член на Комисијата, како и 

директорот на Агенцијата. 

(6) Измените и дополнувањата на Статутот и другите општи акти од ставот (1) на овој член 

се донесуваат на начин и постапка пропишана за нивно донесување. 

(7) Статутот и другите општи акти од ставот (1) на овој член се објавуваат на веб страницата 

на Агенцијата. 
 

Член 30 

(1) Предлогот на подзаконските акти што произлегуваат од Законот за електронските 

комуникации што ги донесува директот на Агенцијата го изработува работна група што за таа цел е 

формирана од директорот на Агенцијата. Во работната група директорот на Агенцијата може да 

ангажира и лица што не се вработени во Агенцијата имајќи го предвид конфликтот на интереси. 

(2) Предлогот на подзаконските акти од ставот (1) на овој член се објавува на веб 

страницата на Агенцијата со цел да се добие мислење од сите заинтересирани страни. Рокот за 

доставување на мислења е 30 дена од денот на објавувањето на предлогот. 
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(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член на веб страницата на Агенцијата се 

објавуваат добиените мислења со образложение за причините за нивното прифаќање или 

отфрлање. 

(4) Донесените подзаконски акти од ставот (1) на овој член задолжително се објавуваат 

во "Службен весник на Република Македонија" и на веб страницата на Агенцијата. 

(5) Измените и дополнувањата на подзаконските акти од ставот (1) на овој член се 

донесуваат на начин и постапка пропишана за нивно донесување. 

11. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 

Со влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Агенцијата за 

електронски комуникации број 11-26/3 од 08.11.2010 година, број 11-8/6 од 28.03.2012 година и број 1102-

2/13 од 31.01.2014 година. 

Член 33 

Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето на огласната табла во седиштето 

на Агенцијата, а по претходно добиена согласност од Собранието на Република Македонија. 

Агенција за електронски комуникации  

Комисија  

Гордана Клинчарова, претседател 
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