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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

Врз основа на член 106, став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а 
во врска со член 33, став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со уни-
верзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ број 185/2014), Директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации на ден 28.3.2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

I
Износот на средствата кои операторите 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, треба да го уплатат во компензацискиот 
фонд за универзална услуга за 2018 година, се утврдува во висина од 0,20% од вкупниот 
приход што го има остварено операторот од обезбедување на јавни електронски комуни-
кациски мрежи и/или услуги во 2017 година.

II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Македонија“.

О б р а з л о ж е н и е

Согласно член 106, став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник 
на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а во 
врска со член 33, став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универ-
зална услуга, висината од 0,20% е определена согласно проценeтите потребни средства во 
компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година од кои ќе се врши исплата на 
нето трошоците на давателите на универзална услуга што се пресметуваат како разлика ме-
ѓу нето трошоците за обезбедување на универзалната услуга и нето трошоците кои давате-
лот на универзалната 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 дава-
телот на универзална услуга при обезбедувањето на универзална услуга.

Висината на средствата за надоместување на нето трошоците Агенцијата ги обезбедува 
од операторите кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/или даваат јавни комуника-
циски услуги на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат мини-
мален бруто приход од 100.000 евра, согласно членот 35 од Правилникот за обезбедување 
на услуги опфатени со универзалната услуга. Износот на средствата за 2018 година, се ут-
врдува во висина од 0.20% од вкупниот приход од претходната 2017 година остварен со 
вршење на работи со јавни комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни комуника-
циски услуги.

Врз основа на доставените податоци од операторите за остварениот вкупен годишен 
приход за 2017 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ќе донесе 
поединечно Решение за секој од операторите со кое се утврдува точниот износ на средства 
што операторот треба да го уплати во компензацискиот фонт за универзална услуга, како 
и рокот за плаќање.
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Врз основа на горенаведеното, согласно член 106 став 3 од Законот за електронските ко-
муникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 
193/2015, 11/18 и 21/18), 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 ја донесе оваа од-
лука како во диспозитивот.

Агенција
Бр. 0501-1259/1 за електронски комуникации

28 март 2018 година Директор,
Скопје Сашо Димитријоски, с.р.


