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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен 
весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска 
со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална 
услуга („Службен весник на Република Македонија” број 185/2014), Директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации на ден 30 август 2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I
Се утврдува износот на средствата кои сите оператори на територијата на Република 

Македонија кои годишно остваруваат минимум бруто приход од 100.000 евра од 
обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги, уплаќаат 
средства за компензација на нето трошоците на давателот на универзалната услуга во 
компензацискиот фонд за универзална услуга за 2016 година, во висина од 0,30% од 
вкупниот приход што го има операторот од обезбедување на јавни електронски 
комуникациски мрежи и/или услуги.

II
Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 

1.1.2016 година до 31.12.2016 година.

III
Оваа одлука е конечна.

Образложение

Согласно на член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации од Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 
188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 33 став 2 од Правилникот за 
обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга, висината од 0,30% е 
определена согласно потребните средства на компензацискиот фонд за универзална 
услуга за 2016 година кои се потребни за исплата за компензација на нето трошоците за 
обезбедување како разлика на меѓу нето трошоците за обезбедување на универзалната 
услуга и нето трошоците кои давателот на универзална услуга би ги имал кога не би бил 
давател на универзална услуга при што се зема предвид проценетата добивка и 
нематеријалните поволности што ги има давателот на универзална услуга при 
обезбедувањето на универзална услуга.  

Висината на средствата за надоместување на овие реални трошоци Агенцијата ги 
обезбедува од операторите кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/ или даваат 
јавни комуникациски услуги на територијата на Република Македонија кои годишно 
остваруваат минимален бруто приход од 100,000 Евра, согласно член 35 од Правилникот 
за обезбедување на услуги опфатени со универзалната услуга. Износот на средствата 
изнесува 0.30% од вкупниот приход од претходната година, остварен со вршење на работи 
со јавни комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни комуникациски услуги.  
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Врз основа на доставените податоци од операторите, Агенцијата носи поединечно 
решение за секој од операторите со кое го утврдува износот на средствата за 
надоместување на реалните трошоци на давателите на универзална услуга, со што воедно 
го утврдува и рокот за плаќање. Утврдениот износ операторите го уплатуваат на посебна 
сметка на Агенцијата за Фондот на универзална услуга.

Од 1 март 2013 година, согласно Законот за електронски комуникации, Агенцијата 
формираше Фонд за универзална услуга за чии средства Агенцијата води посебно 
сметководство. 

Универзалната услуга опфаќа една или повеќе од следниве услуги: 
а) поврзување на крајниот корисник со јавната телефонска мрежа, на негово разумно 

барање, со овозможување пристап до јавните телефонски услуги на определена фиксна 
географска локација, овозможувајќи му појдовни и дојдовни повици  во локалниот, 
националниот и меѓународниот телефонски сообраќај, комуникации преку факсимил и 
пренос на податоци со брзина од минимум 9600 бит/секунда по прифатлива цена; 

б) обезбедување достапност на податоците од целосниот телефонски именик и од 
телефонската служба за информации во согласност со член 34 од Законот за електронски 
комуникации; 

в) обезбедување на разумен број јавни телефонски говорници од кои е возможно без 
надоместок да се бираат броевите на службите за итни повици, за да се задоволат 
потребите на крајните корисници од аспект на географска опфатеност со задоволителен 
број на јавни телефонски говорници, со можност за пристап на корисниците со посебни 
потреби и соодветен квалитет на услугата во согласност со член 34 од Законот и/или;

г) обезбедување услови за еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги од 
страна на крајните корисници со посебни потреби, вклучувајќи и пристап до броеви на 
службите за итни повици, целосниот телефонски именик и телефонската служба за 
информации под еднакви услови, како и на другите крајни корисници во Република 
Македонија.

Агенцијата може да определи еден или повеќе даватели на универзалната услуга, со цел 
да обезбеди овие услуги да бидат достапни на целата територија на Република 
Македонија. За определување на давателите на јавна услуга Агенцијата е должна да објави 
јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на јавната услуга.

Состојбата на посебната наменска сметка со број 210-0600528406-27 депонент на НЛБ 
Тутунска Банка АД Скопје отворена во функција на Компензацискиот фонд за 
универзална услуга заклучно со 31.12.2015 година изнесува 104.068.317,00 денари.

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 106 став 3 од Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 
44/2015 и 193/2015), а во врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на 
услугите опфатени со универзална услуга од 12.12.2014 („Службен весник на Република 
Македонија” број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја 
донесе оваа одлука како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поднесе тужба до Управен суд во 
рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

    Бр. 0503-2814/1
30 август 2016 година Директор,
          Скопје Сашо Димитријоски, с.р.


