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1. ВОВЕД. 

Технолошкиот развој доведе до појава на нови сервиси кои се нудат преку интернет и нови безнис модели. 

Појавата на интернет базирани сервиси кои што се наречени ОТТ (over-the-top) сервиси се значајни во 

развојот на информациските и комуникациските технологии, и се од големо значење за корисниците и 

бизнисот.  

Предмет на оваа анализа е да се согледа применливоста на националната и европската правна рамка во 

однос на давателите на ОТТ услуги. Овој документ не претставува правен акт и не произведува никакви 

прави или обврски за операторите. 

Во рамките на овој документ користени се документи и анализи кои што се направени во рамките на БЕРЕК и 

секаде каде што е можно правена е споредба со локалните услови и националната правна рамка. 

2. КОИ ОТТ УСЛУГИ МОЖЕ ДА БИДЕ КВАЛИФИКУВАНИ КАКО ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ 

УСЛУГИ ? 

Пред да се направи анализа за тоа кои ОТТ услуги може да бидат квалификувани како електронски 

комуникациски услуги треба да се погледне дефиницијата за електронска комуникациска услуга. Според 

Законот за електронски комуникациии, Електронска комуникациска услуга е услуга што вообичаено се 

нуди за надоместок, а која целосно или главно се состои од пренос на сигнали преку електронски 

комуникациски мрежи и ги вклучува телекомуникациските услуги и преносните услуги во мрежите 

наменети за емитување или реемитување на програмски содржини, но ги исклучува услугите кои 

овозможуваат или извршуваат уредувачка контрола врз содржините кои се пренесуваат со помош на 

електронските комуникациски мрежи или услуги, а не ги вклучува ниту услугите на информатичкото 

општество кои, целосно или делумно, не се состојат од пренос на сигнали преку електронски 

комуникациски мрежи; додека 

Услуги на информатичко општество се услуги што се обезбедуваат за надоместок на далечина преку 

електронски средства и на лично барање на примателот на услугата. “На далечина” означува дека 

услугата се обезбедува без истовремено присуство на две страни. “Преку електронски средства” значи 

дека услугата се испраќа од почетната/изворната точка и се добива на крајната дестинација преку 

електронска опрема за процесирање (вклучително и дигитална компресија) и чување на податоци и се 

испраќа, пренесува и добива во целост преку кабел, радиобранови, оптички средства или други 

електромагнетни средства. “На лично барање на примателот на услугата” значи дека услугите се 

обезбедуваат преку пренос на податоци на лично барање; 

Дефиницијата за електронска комуникациска услуга од Законот за електронски комуникации е целосно во 

согласност со дефиницијата за електронска комуникациска услуга од Рамковната Директива 2002 ( енг. 

Framework Directive1) член 2, точка ц2, додека пак дефиницијата за услугата за информатичко општество е во 

                                                           
1 DIRECTIVE 2002/21/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on a common 
regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) 
2 �’electronic communications servicе’ means a service normally provided for remuneration which consists wholly or mainly in the 
conveyance of signals on electronic communications networks, including telecommunications services and transmission services 
in networks used for broadcasting, but exclude services providing, or exercising editorial control over, content transmitted using 
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согласност со “Директивата за утврдување на процесот за обезбедување на информации во однос на 

техничките стандарди и прописи3” член 1 точка 24.  

Од ова може да се заклучи дека дефиницијата за електронска комуникациска услуга не обезбедува јасна 

насока дали одредени услуги влегуваат во дефиницијата на електронска комуникациска услуга. Во однос на 

тоа дали одредена услуга е опфатена со дефиницијата за електронска комуникациска услуга различни 

регулаторни тела имаат различен пристап и различни заклучоци. 

Најчеста дефиниција за ОТТ услуги е дека овие услуги ги опфаќаат содржините, сервисите или апликациите 

кои што се обезбедени до крајниот корисник преку интернет. Поширока дефиниција за ОТТ услуги вклучува 

секакви услуги кои што се обезбедуваат преку отворен интернет (енг open internet), како што се говорни 

услуги, веб базирани содржини (вести, социјални медиуми..), пребарувачите, хостинг услуги, е-мејл услуги, 

размена на инстант пораки, видео и мултимедијални содржини. Овие услуги најчесто се обезбедувани од 

трети страни (ОТТ провајдери, или т.н. обезбедувачи на содржини и апликации - CAP5), иако многу ретко 

може да се случи истите услуги да бидат обезбедени и од операторите кои го обезбедуваваат интернет 

пристапот до крајните корисници и со кои крајните корисници се директно физички поврзани (енг Internet 

Service Providers). 

Генерално ОТТ услугите може да бидат класифицирани во три категории:  

ОТТ- 0 Тоа се ОТТ услуги кои што по карактеристиките и концептот наликуваат на електронските 

комуникациски услуги, и затоа истите може лесно да се квалификуваат како електронски комуникациски 

услуиг. Пример за ваква услуги е ОТТ говор со можност да се направат повици кон корисниците кои што 

користат традиционални телефонски услуги (енг POTS- Plain Old Telephone Service) како што е Viber Out.  

Суштината на дефиницијата на електронска комуникациска услуга е дека секоја услуга која се реализира 

преку целсен или делумен пренос на сигнали претставува електронска комуникациска услуга.  

ОТТ-1 ОТТ услуги кои што не може да се квалификуваат како електронски комуникациски услуги, но истите 

претставуваат нивни субститут и  претставуваат нивна конкуренција на малопродажниот пазар. Пример – 

ОТТ говор (Viber, WhatsApp, Google Talk), интернет пораки и слично. 

ОТТ-2 Тука влегуваат останатите ОТТ услуги и истите не се во фокусот на разгледување од страна на 

националните регулаторни тела. Нивното влијание на услугите кои што ги нудат операторите е незначително 

и истите не претставуваат нивна кокуренција, но секако доколку е потребно овие ОТТ услуги може да бидат 

                                                                                                                                                                                           
electronic communications networks and services; it does not include information society services, as defined in Article 1 of 
Directive 98/34/EC, which do not consist wholly or mainly in the conveyance of signals on electronic communications networks; 
3 DIRECTIVE 98/34/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 June 1998 and DIRECTIVE 
98/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying 
down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations. 
4 “service”, any Information Society service, that is to say, any service normally provided for remuneration, at a distance, by 
electronic means and at the individual request of a recipient of services. For the purposes of this definition: “at a distance” means 
that the service is provided without the parties being simultaneously present, “by electronic means” means that the service is 
sent initially and received at its destination by means of electronic equipment for the processing (including digital compression) 
and storage of data, and entirely transmitted, conveyed and received by wire, by radio, by optical means or by other 
electromagnetic means, “at the individual request of a recipient of Services” means that the service is provided through the 
transmission of data on individual request. 
5
 CAP – Content and Application Providers 
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земени во предвид кога се анализираат пазарните околности. Пример за вакви услуги се стриминг на видео и 

мизика. 

Постои општа согласност дека овие категории меѓусебно се преплетуваат и дека на одредени моменти 

ваквата категоризација е нејасна. Немањето на јасни граници помеѓу дефинираните 3 категории за БЕРЕК не 

претставува некој проблем бидејќи поделбата на овие категории не е правен концепт, и истата служи само за 

анализирање и појаснување на моменталната ситуација и за насочување на дискусијата. Па поради тоа не е 

неопходно да се знае кои услуги се вклучени во секоја од трите категории на ОТТ услуги поединечно.  

На ниво на БЕРЕК не е јасно до колкава мера дефиницијата за електронска комуникациска услуга ги вклучува 

некои од ОТТ услугите. На пример ОТТ говорните услуги со кои што крајниот корисник има можност да 

направи влезни и излезни говорни повици кон традиционалната телефонска мрежа (пример Skype Out) за 

едни регулатори претставува ОТТ услуга која што е вклучена во моменталната дефиниција за електронска 

комуникациска услуга а додека пак за други оваа ОТТ услуга не е вклуечна во дефиницијата. Оние 

регулаторни тела кои што сметаат дека ваквите ОТТ услуги не претставуваат електронски комуникациски 

услуги, ваквиот став го образложуваат со тоа што провајдерите на ваквите ОТТ услуги не се одговорни за 

пренос на сигналите во мрежата, што согласно дефиницијата претставува услов за една услуга да биде 

квалификувана како електронска комуникациска услуга. Услугата ја обезбедува провајдерот на услугата, 

додека пак преносот на сигналите е обврска на операторот кој што обезбедува интернет пристап. Со овие 

два страни крајните корисници имаат посебни односи. 

Ако се направи споредба на обезбедувањето на говорен сообраќај преку напредни целосно ИП базирани 

телекомуникациски мрежи (IMS - IP Multimedia Subsystem) и обезбедувањето на говорот преку интернет ОТТ 

апликациите како што се VIBER, SKYPE, WhatsApp, може да се заклучи дека технологијата преку која се 

реализираат овие сервиси е многу слична и базирана на комутација на пакети, а значајна разлика е тоа што 

првата услуга се обезбедува преку менаџирана IP мрежа која што придонесува квалитетот на услугата да 

биде на многу високо ниво, а додека пак втората услуга се реализира преку интернет мрежата на принципот 

на “најдобри напори” (eng best effort) и без гаранција за квалитетот на услугата.  

Ставот на БЕРЕК е дека  има потреба од повторно разгледување и дообјаснување на дефиницијата за 

електронска комуникациска услуга бидејќи истата не е доволно јасна. Ваквото редефинирање е потребно со 

цел оваа дефиниција да биде во чекор со последниот технолошки развој. Дообјаснувањето на дефиницијата 

за електронска комуникациска услуга е потребно со цел регулаторните тела да имаат јасна слика за тоа кои 

услуги се предмет на регулација согласно ЕУ Директивите за електронски комуникации. Недостатокот на 

јасна дефиниција за електорнска комуникациска услуга претставува опасност за намалена хармонизација 

помеѓу регулаторните тела во различни ЕУ земји и ја зголемува несигурноста на обезбедувачите на услутите. 

3. ПРИМЕНЛИВОСТ НА ПОСТОЈНАТА РЕГУЛАТОРНА ПРАВНА РАМКА ВРЗ ОТТ УСЛУГИТЕ КОИ 

ШТО СЕ НУДАТ НА ПАЗАРОТ  

Потребно е да се има јасна позиција на целта и применливоста на одредбите од ЗЕК и подзаконската 

регулатива и да се одреди опсегот на сервиси на кои што тие се однесуваат. Како пример потребно е 

разјаснување на достапноста на службите за итни повици во случај кога услугата за говор се нуди како ОТТ 

услуга преку интернет ? Дали нумерациските ресурси може да се користат за реализација на телефонски 

повици преку апликации кои што ќе користат пристап до итнернет? Дали говорните комуникациски услуги кои 

што операторите би ги нуделе на начин кој што наликува на ОТТ-0 услугите треба да ги задоволат 
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параметрите за квалитет пропишани согласно Правилникот за параметрите за квалитет6. Ваквото 

појаснување е потребно од причина што некои од операторите во РМ започнаа да нудат услуги кои што по 

своите карактеристики се слични на ОТТ-0 услугите, а додека пак други оператори ги разгледуваат 

можностите за понуда на услуги преку интернет кои што би биле комплементарни на постојните 

традиционални услуги.  Ставот на АЕК по однос на начинот на применливоста на одредбите на ЗЕК кон овие 

услуги е битно со цел успешно бизнис планирање и предвидливост на применливоста на регулаторните 

мерки. Во јули 2015 година Агенцијата доби допис од еден оператор со кој беше побарано Агенцијата да даде 

свое мислење во однос на воведување на нова ВоИП апликација (SIP клиент) преку интернет и колку истата е 

во линија т.е. дали ги исполнува условите од постојната регулатива и дали постојат пречки за нејзино 

имплементирање во портфолиото на операторот.  

3.1 Дали Националните Регулаторни Тела вклучително и АЕК имаат доволно компетенции да 

побаруваат податоци за пазарот од обезбедувачите на ОТТ услугите ? 

Ако се тргне од ставот дека дефиницијата за електронска комуникациска услуга не ги опфаќа ОТТ услугите 

тогаш Агенцијата нема надлежност да побарува податоци за пазарот од обезбедувачите на ОТТ услугите. 

Согласно член 8 од ЗЕК, АЕК побарува податоци и информации од операторите кои обезбедуваат или имаат 

намера да обезбедуваат јавна електронска комуникациска мрежа и/или услуги.   

Најголемиот дел од националните регулаторни тела немаат ингеренции да побаруваат податоци од 

обезбедувачите на ОТТ услугите. Ваквата ситуација значително влијае на релевантноста на анализите на 

пазарите. БЕРЕК во Извештајот за ОТТ7 наведува дека со едноставна измена на член 5 став (1)8 од 

Рамковната Директива (Framework Directive) ваквиот недостаток би можел лесно да биде отстранет, и на 

таков начин регулаторните тела би можеле да побаруваат податоци од обезбедувачите на ОТТ услугите. 

Ставот на БЕРЕК е дека би било логично регулаторните тела да имаат надлежности да побаруваат податоци 

од провајдерите на ОТТ услугите. 

3.2 Нумерација 

Во Член 1 од Планот за нумерација покрај другото стои дека планот содржи:  

а) нумерациски ресурси што идентификуваат мрежни завршни точки на јавни електронски комуникациски 

мрежи во Република Македонија; 

б) нумерациски ресурси што идентификуваат одредени услуги што се обезбедуваат преку јавни 

електронски комуникациски мрежи во Република Македонија; 

                                                           
6 Правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за 
вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот 
на јавните електронски комуникациски услуги    
7 BEREC Report on OTT services 
8 Article 5, paragraph 1 - Member States shall ensure that undertakings providing electronic communications networks and 
services provide all the information, including financial information, necessary for national regulatory authorities to ensure 
conformity with the provisions of, or decisions made in accordance with, this Directive and the Specific Directives. These 
undertakings shall provide such information promptly on request and to the timescales and level of detail required by the national 
regulatory authority. The information requested by the national regulatory authority shall be proportionate to the performance of 
that task. The national regulatory authority shall give the reasons justifying its request for information. 
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Во член 2 од Планот за нумерација една од целите која што треба да се обезбеди со планот  е “развој на 

јавно достапни телефонски услуги на не-дискриминаторна основа, со примена на принципот за 

технолошка неутралност” 

Согласно ова нумерациските ресурси од планот може да се користат и за идентификување на одредени 

услуги кои што се нудат независно од технологијата и начинот на кои што истите се обезбедуваат до крајните 

корисници. Согласно тоа не постои никаква пречка нумерациските ресурси да се користат за идентификација 

на одредени услуги кои што се нудат преку интернет. Пример за тоа е користењето на нумерациските 

ресурси за М2М комуникација. Аналогно на тоа, нема пречка нумерацијата да се користи за идентификација 

на говорни услуги кои што ќе се овозможуваат преку ВоИП апликации на интернет или било кои други ОТТ 

услуги на интернет .  

Се поставува прашањето дали оваа нумерација може да се користи за идентификување на одредена 

услуга во случај кога услугата се користи надвор од РМ ? За да дојдеме до одговор на ова прашање ќе 

разгледаме како може и дали може нумерацијата што се користи за тредиционална говорна услуга да се 

користи во странство т.е. надвор од РМ. Кај традиционите говорни услуги крајниот претплатник ја користи 

истата нумерација т.е. истиот доделен претплатнички број од нумерацијата надвор од РМ, преку користење 

на роаминг услуги со странски оператори  со кои операторот со кој што има склучено претплатнички договор 

има склучено договори за големопродажба на роаминг услуги. Тоа значи дека нумерациските ресурси може 

да се користат за идентификација на одредени услуги или мрежни завршни точки во случај кога 

претплатникот роамира во друга земја. При анализирањето на законската регулатива никаде не стои дека 

нумерациските ресурси надвор од РМ треба исклучиво да се користат само доколку корисникот користи 

роаминг услуги од трет оператор надвор од РМ и доколку операторот кој што ја дава услугата има склучено 

роаминг договори. По таа аналогија, нумерацијата може да се користи за идентификација на услугата говор 

(SIP клиент, VoIP клиент) доколку истата се нуди преку апликација која користи пристап до интернет во 

странство, независно од начинот на кој што корисиникот користи интернет во странство: роаминг интернет, 

WiFi или било која друга технологија. 

Од тука може да се заклучи дека не постои никаква правна пречка нумерацијата да се користи за 

идентификација на говорни или друг тип на услуги (пример М2М, SIP клиент, VoIP клиент) доколку истите се 

понудат на начин различен од традиционалниот или општо прифатливиот начин (пример да се понудат преку 

апликација). Исто така, не постои никаква правна и техничка пречка доколку нумерацијата се користи надвор 

од МК на начин кој што ќе ги земе во предид новите технолошки достигнувања како што се: VoIP апликации. 

Целта  на одредбите од член 1 на Планот за нумерација е нумерацијата примарно да се корсити во РМ, а не 

постојано да се користи во РМ. Во таа насока употребата на националните нумерациски ресури за 

идентификација на говорни услуги кои што постојано би се користеле во странство Агенцијата во минатото ги 

третираше како измами. Со цел да се избегнат скапите цени за меѓународни разговори во минатото некои 

оператори (најчесто помалите) ги користеа нумерациските ресурси за идентификација на говорни услуги кои 

што се нудеа преку ВоИП апликации на интернет. Овие услуги се нудеа на корисници кои што живеат во 

странство. Агенцијата беше на став дека ваквата употреба на нумерациските ресурси е спротивна на ЗЕК и 

секундарната легислатива бидејќи примарната употреба на нумерацијата не беше идентификување на 

мрежни завршни точки на јавни електронски комуникациски мрежи  или идентификување на одредени услуги 

што се обезбедуваат преку јавни електронски комуникациски мрежи во Република Македонија. 



8 | с т р а н а  
 

За да се избегнат било какви недорабирања најдобро е член 1 од Планот за нумерација да се надополни 

дека нумерациските ресурси примарно се употребуваат во РМ. 

Доколку користењето на нумерациските ресурси за идентификација на ОТТ услугите не претставува никаков 

правен или технички проблем се поставува прашање како другите одредби од ЗЕК кои што се однесуваат на 

услугите кои што користат нумерациски ресурси, ќе се рефлектираат на ОТТ услугите: 

 Пристап до службите за итни повици, 

 Достпаност на сервисите во услови на природни непогоди или виша сила, 

 Преносливост на броеви. 

3.2.1 Пристап до броеи на службите за итни повици 

Согласно ЗЕК “Броеви на служби за итни повици се броеви од Планот за нумерација за јавни комуникациски 

мрежи и услуги на Република Македонија кои особено се наменети за полиција, противпожарна служба, 

итна медицинска помош, служба за известување и тревожење, вклучувајќи го и единствениот европски 

број за итни повици “Е-112”, како и единствениот европски број 116.000 кој е наменет за пријавување на 

изчезнати деца” 

Согласно Член 117 од ЗЕК “Сите оператори кои обезбедуваат започнување на повик до броеви од Планот 

за нумерација, согласно со овој закон се обврзани на корисниците на овие услуги, вклучително и на 

крајните корисници на јавни телефонски говорници да им обезбедат можност на бесплатен пристап до 

броевите на службите за итни повици и единствениот европски број за итни повици “112“. Ваквата 

одредба од ЗЕК е во согласност со член 26 точка 29 од Директивата за универзална услуга10. 

Доколку планот за нумерација се користи за идентификување на услуги за започнување на повик кои што се 

обезбедуваат како ОТТ услуга (апликација на паметен телефон кој што користи пристап до интернет за 

обезбедување на услугата), согласно ЗЕК  повеќе од јасно е дека давателот на таквата OTT услуга треба да 

обезбеди бесплатен пристап на овие корисници до броевите на службите за итни повици. 

Друг предизвик е обезбедувањето на локациските информации при повикувањето на службите за итни 

повици. Наједноставен начин е локациските услуги при започнување на повик за ОТТ услугите да бидат 

обезбедени од GPS приемникот на самиот телефон, а друг начин е операторот кој што обезбедува интернет 

услуга да ги обезбеди овие информации до обезбедувачот на ОТТ услугата. За вториот случај треба во 

иднина да се предвиде обврска за операторите кои што обезбедуваат интернет услуга и да ги обезбедуваат 

локациските информации до обезбедувачот на ОТТ услугата.  

Согласно ЗЕК не постои обврска за територијално покривање за операторите при обезбедување на пристап 

за своите корисници до броевите на службите за итни повици. Постојат области каде што корисниците 

немаат можност да остварат пристап до овие служби поради немањето на сигнал на операторите на јавните 

електронски комуникациски мрежи. Поради тоа што покривањето на сигнал за пристап до интернет (3Г,4Г) е 

                                                           
9 Member States, in consultation with national regulatory authorities, emergency services and providers, shall еnsure that 
undertakings providing end-users with an electronic communications service for originating national calls to a number or 
numbers in a national telephone numberingplan provide access to emergency services. 
10 DIRECTIVE 2002/22/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on universal service 
and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive) and DIRECTIVE 
2009/136/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 
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помало отколку покривањето на сигнал со 2Г мрежи, тогаш за очекување е географското покривање од каде 

корисниците ќе можат да пристапат до броеивите од итните служби да биде поголемо во случај кога услугите 

се нудат преку традиционален начин кај мобилни електронски комуникациски мрежи на 2Г или 3Г технологија 

во однос кога услугите ќе се нудат како ОТТ услуги преку мобилни електронски комуникациски мрежи кои што 

овозможуваат пристап до интернет како 3Г или 4Г. Ова не претставува никаква пречка бидејќи во ЗЕК не 

постои обврска за територијално покривање за операторите за пристап до броевите на службите за итни 

повици.  

3.2.2 Достпаност на сервисите во услови на катастрофа и други елементарни непогоди 

Преку Член 2311 од Директивата за универзална услуга, Националните регулаторни тела може да побаруваат 

од операторите кои што обезбедуваат телефонски услуги на фиксна локација да ги направат сите неопходни 

мерки со цел да се обезбеди постојан пристап до службите за итни повици во случај на испади на мрежата во 

случај на природни непогоди или виша сила. Во член 64 од ЗЕК стои дека “Јавните електронски 

комуникациски мрежи и придружните средства мора да се планираат, проектираат, градат и 

поставуваат на начин со кој ќе се овозможи давање на приоритет на комуникациите од определени 

мрежни приклучни точки пред другите комуникации во случај на пад на мрежа, воена или вонредна 

состојба или елементарна непогода. Владата на Република Македонија ги определува групите на 

корисници со право на приоритетни мрежни завршни точки.” Давателите на ОТТ услуги немаат целосна 

контрола на обезбедувањето на услугата, бидејќи зависат од обезбедувачот на услугата за итнернет пристап. 

Согласно тоа горенаведените одредби не може да се очекува да бидат имплементирани од страна на 

обезбедувачите на ОТТ услугите. 

3.2.3 Преносливост на броеви 

Во Членот 30 од Директивата за универзална услуга стои дека земјите членки на ЕУ треба да обезбедат 

преносливост на броеви, цените за преносливост на броеви треба да се трошковно ориентирани и истите не 

смее да делуваат дестимулирачки за користење на услугата за крајните корисници и преносливоста на 

броевите треба да биде имплементирана во најкраток можен рок, а прекинот на сервисот при пренесување 

на бројот не смее да биде поголг од еден работен ден. 

Одредбите од оваа Директива се транспонирани во член 116 од Законот за електронски комуникации. 

Можноста за пренесување на бројот се однесува на сите претплатници кои што користат броеви од 

националниот нумерациски план12. Поради тоа, оваа обврска се однесува и на давателите на ОТТ услуги 

кои што користат нумерација од националниот нумерациски план. Со ваквата обврска се овозможува 

отстранување на бариерите кога претплатникот сака да го промени обезбедувачот на услугите и истата 

обврска има значително влијание на зголемување на конкуренцијата како и ефикасно користење на 

нумерациските ресурси. 

                                                           
11 Member States shall take all necessary measures to ensure the fullest possible availability of publicly available telephone 
services provided over public communications networks in the event of catastrophic network breakdown or in cases of force 
majeure. Member States shall ensure that undertakings providing publicly available telephone services take all necessary 
measures to ensure uninterrupted access to emergency services.’ 
12

 Член 116 став (1) од ЗЕК- Преносливоста на број е право на сите претплатници на јавни телефонски услуги (фиксни 

или мобилни) да го задржат бројот независно од операторот кој ја обезбедува услугата:  
- кога се работи за географски броеви на одредена локација и  
- кога се работи за негеографски броеви на која било локација. 
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3.3 Други обврски 

Во овој дел се анализирани другите одредби кои што во Директивата за универзална услуга се наведени во 

следните членови: 

 Член 20 и 21 од УСО Директивата кои што се оденсуваат на транспаретност и содржина на 

претплатничките договори, 

 Член 22 од УСО Директивата кои што се однесуваат на обврската за транспарентност за квалитет на 

услугите 

 Член 20 став 2, член 30 став 5 и член 30 став 6 кои се однесуваат на правото за раскинување на 

договор и должината на претплатничкиот договор 

Одредбите од оваа Директива се транспонирани во ЗЕК соодветно: 

 Член 107 и член 108 од ЗЕК кои што се оденсуваат на транспаретност и содржина на 

претплатничките договори 

 член 109 од ЗЕК кои што се однесуваат на обврската за транспарентност за квалитет на услугите 

 Член 107 став 9 и член 120 став 7 од ЗЕК кои се однесуваат на правото за раскинување на договор и 

должината на претплатничкиот договор 

 

Сите овие одредби се анализирани заедно бидејќи имаат исти цели и подрачјето на нивнотот делување е 

многу слично. Моменталната цел на овие одредби се обврски за операторите кои што обезбедуваат 

електронски комуникациски услуги. Бидејќи моменталната дефиниција на електронска комуникациска услуга 

во ЗЕК не ги опфаќа ОТТ услугите може да се заклучи дека овие обврски не се оденсуваат на давателите на 

ОТТ услугите. 

Од аспект на еднаков третман на сите чинители на пазарот на електронски комуникации, сличните сервиси 

треба да бидат еднакво третирани, освен доколку нема реални оправдувања да се постапи различно. Исто 

така гледано од страна на потрошувачите и корисниците на услугите, истите би очекувале еднаков третман 

на слични услуги кои што ги користат. Од тој аспект дефиницијата на електронска комуникациска услуга 

треба да биде проширена со цел да ги опфати и ОТТ-0/1 услугите, и со тоа да се создаде можност за еднаква 

применливост на одредбите од Член 107 до Член 109 од ЗЕК врз ОТТ-0/1 услугите. Ваквиот став 

дополнително е подржан со тоа дека услугите не треба да се поделат по однос на технологијата преку која 

истите се обезбедуваат и дека корисниците на ОТТ услугите треба да имаат право на исто ниво на заштита. 

Од друга страна постојат гледања од многу национални регулаторни тела дека електронските комуникациски 

услуги и ОТТ-0/1 услугите не треба да бидат третирани подеднакво во однос на обврските кои што се 

споменати во ова поглавје. Причината за ваквиот став се должи на тоа што корисникот не ги добива ОТТ-0/1 

услугите на ексклузивна основа и корисникот има можност да одбере од кој понудувач ќе ја користи дадената 

услуга, т.е. корисникот може да одбере од повеќе даватели на една иста услуга пример Skype, Viber, 

Facebook Voice, WhatsApp Voice. Ова не е случај кога електронските комуникациски услуги се добиваат од 

операторите.  

Како втора причина за поткрепа на ставот дека ОТТ-1 услугите и електронските комуникациски услуги не 

треба да бидат третирани подеднакво е тоа што крајните корисници не плаќаат за користење на овие 



11 | с т р а н а  
 

услугите, што не е случај кај електронските комуникациски услуги. Поради тоа што нема ников надоместок за 

користење на ОТТ-1 услугите, исто како што нема договори за користење на овие услуги тогаш крајните 

корисници лесно може да се префрлат да користат слична услуга од дгруг обезбедувач т.е. нема никакви 

бариери за префрлање. Бидејќи целта на регулацијата е со одредени регулаторни мерки да се адресираат 

одредени проблеми, се поставува прашањето кои проблеми ќе бидат адресирани со регулацијана ОТТ-1 

услугите ?  

Поради тоа постојат два пристапи кои што се подеднакво подржани од НРА регулаторите, тие два пристапи 

се прикажани на следните две слики: 

Според првиот пристап, предмет на регулација треба да бидат само ОТТ услугите кои што користат броеви. 

Овој пристап е објаснет на слика 1, каде што портокаловата боја ги опфаќа сервисите кои што се предмет на 

регулација, а тука покрај ОТТ услугите кои што користат броеви влегуваат и интернет пристап, 

специјализирани услуги како ИПТВ и изнајмени линии, традиционални ПОТС сервиси. 

 

 

 

Слика 1 

Според вториот пристап, предмет на регулација треба да бидат сите ОТТ-0 и ОТТ-1 услуги, вклучително и 

тие што не користат нумерациски ресурси. Овој пристап е објаснет на слика 2, каде што портокаловата боја 

ги опфаќа сервисите кои што се предмет на регулација, а тука покрај сите ОТТ-0 и ОТТ-1 услуги влегуваат и 

интернет пристап, специјализирани услуги како ИПТВ и изнајмени линии, традиционални ПОТС сервиси. 
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Слика 2 

4. НОВИОТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ПАКЕТ 

Европската Комисија започна процес на ревизија на ЕУ регулаторната рамка за електронски комуникации од 

2009 година. Нацрт Директивата т.н. Европски Електронски Комуникациски Код (European Electronic 

Communications Code13 - EECC) беше објавена на 14 септември 2016 година. Овој правен документ е 

проследен со уште два необврзувачки документи (eng. non-binding) – Гигабитно општество14 и 5Г Акциски 

План15. Целта со нацрт промените на телекомуникациската правна рамка е да се трасира европското 

дигитално општество во периодот 2015-2025 година како и да се постигнат  клучните елементи на 

Стратегијата за Единствен Дигитален Пазар во ЕУ (Digital Single Maket DSM). 

Согласно новата нацрт Директива, електронската комуникациска услуга има сеуште широка дефиниција – 

“услуги кои што се обезбедени за надоместок преку електронски комуникациски мрежи”, но во истата се 

вклучени три категории на услуги: 

 Услуга за интернет пристап16 (јавно достапна електронско комуникациска услуга која овозможува 

пристап до интернет, и поврзаност до скоро сите крајни точки на интернет, независно од мрежната 

технологија и употребената терминална опрема),  

 Итнерперсонални комуникациски услуги, во кои влегуваат две категории: едни кои што користат 

нумерациски ресурси и други кои што се нудат без нумерација, 

                                                           
13

 DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic 
Communications Code 
14

 Communication – Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society - 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-
market-towards-european-gigabit-society  
15

 Communication – 5G for Europe: An Action Plan and accompanying Staff Working Document  - 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-
staff-working-document  
16

 “a publicly available ECS that provides access to the internet, and thereby connectivity to virtually all end points 
of the internet, irrespective of the network technology and terminal  equipment  used”); 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document


13 | с т р а н а  
 

 Услуги кои што се состојат од пренос на сигнали, како што се трансмисиони услуги кои што се 

употребуваат во М2М комуникациите. 

Согласно член 12 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, сите субјекти кои што 

обезбедуваат електронски комуникациски мрежи и услуги освен интерперсоналните комуникациски 

услуги кои што не користат броеви треба да се нотифицираат за својата работа. Соодветно на ова сите 

давателите на ОТТ-0 и ОТТ-1 услуги (Viber, SKYPE, WhatsApp) кои што не користат нумерациски ресурси 

немаат обврска за нотификација. 

Согласно член 16 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, само нотифицираните 

оператори имаат обврска да плата надоместок за покривање на административните трошоци на 

националните регулаторни тела. Согласно тоа сите провајдери на ОТТ услуги кои што не користат 

нумерациски ресурси немаа вавка обврска. 

Согласно член 20 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, националните 

регулаторни тела имаат право да побаруваат секакви информации, вклучително и финансиски информации 

кои се релевантни за работата на регулаторните тела од сите провајдери на електронски комуникациски 

мрежи и сервиси. Земајќи ја во предвид проширената дефиниција за електронска комуникациска услуга, 

следува дека НРА ќе имаат можност да побаруваат податоци и од сите давателите на ОТТ-0 и ОТТ-1 

услугите. 

Согласно член 25 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, корисниците треба да 

имаат можност за ефикасно решавање на спорови (Out-of-court), со сите даватели на електронски 

комуникациски услуги освен за оние интерперсоналните комуникациски услуги кои што не користат 

нумерациски ресурси. 

Одредбите за безбедност на мрежите и услугите од член 40 на нацрт Директивата за ревизија на 

телекомуникацискиот пакет (Европски Електронски Комуникациски Код) се однесуваат подеднакво за сите 

даватели на електронски комуникациски услуги вклучително и ОТТ услуги кои што не користат нумерациски 

ресурси. 

Во член 95 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, наведена е содржината на 

договорот која што треба да ја склучат крајните корисници и даветелите на сите електронски комуникациски 

услуги освен давателите на интерперсоналните комуникациски услуги кои што не користат броеви. На истите 

услуги се оденсуваат и обврските за максималното времетрање на договорот согласно член 98 од истата 

нацрт директива. 

Во член 96 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, националните регулатори 

треба да објавуваат податоци на транспарентен начин за споредба на понудите за сите електронски 

комуникациски услуги освен за интерперсоналните комуникациски услуги кои што не користат броеви. 

Согласно член 97 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, националните 

регулаторни тела може да побараат од обезбедувачите на услуги да објавуваат транспарентни и лесно 

разбирливи податоци за крајните корисници кои што се однесуваат на квалитетот на интернет услугите и 

интерперсоналните комуникациски услуги кои што користат броеви. Обврските од член 97 не ги опфаќа 

давателите на интерперсоналните комуникациски услуги кои што не користат броеви. 
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Согласно член 102 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, обезбедвуачите на 

интерперсоналните комуникациски услуги кои што користат броеви треба да обезбедат пристап до службите 

за итни повици. Оваа обврска на важи за давателите на интерперсоналните комуникациски услуги кои што не 

користат нумерациски ресурси. 

Согласно член 103 од нацрт Директивата - Европски Електронски Комуникациски Код, националните 

регулаторни тела треба да имаат можност да обезбедат сите даватели на електронски комуникациски услуги 

да обезбедат еднаков пристап и избор до електронските комуникациски услуги на лицата со посебни потреби 

како што имаат пристап и избор останатите корисници. Оваа одредба важи за давателите на сите 

електронски комуникациски услуги вклучително и интерперсоналните комуникациски услуги кои што не 

користат нумерациски ресурси. 

Може да се заклучи дека најголемиот дел од одредбите во новата нацрт Директива се однесуваат на 

услугите за интернет пристап и интерперсонални комуникациски услуги кои што користат нумерациски 

ресурси. Одредби кои што важат за сите даватели на електронски комуникациски улсуги, вклучително и 

даватели на интерперсоналните комуникациски услуги кои што не користат нумерациски ресурси т.е. ОТТ-0 и 

ОТТ-1 услуги (Viber, SKYPE, WhatsApp) се следните: 

 Побарување за секакви информации, вклучително и финансиски информации кои се релевантни за 

работата на регулаторните тела, согласно член 20 

 Одредби за безбедност на мрежите и услугите, согласно член 40, 

 Одредби за еднаков пристап и избор на електронските комуникациски услуги на лицата со посебни 

потреби, согласно член 103 нацрт Директивата за Европски Електронски Комуникациски Код. 

 

 

 


