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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5 од Законот за електронските комуникации („Службен 

весник на РМ“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018 и „Службен весник 
на РСМ“ 11/2019, 98/2019 и 153/2019), а во врска со член 219 од ЗОУП, Директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации на ден  2022 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ БРОЈ 

ЗА ИТНИ ПОВИЦИ „112“

СЕ ВРШИ ИСПРАВКА НА Правилник за изменување и дополнување на правилникот 
за единствениот европски број за итни повици „112“ донесен од Агенцијата за 
електронски комуникации донесен на 10.8.2021 година, на следниот начин:

Во Правилникот за единствениот европски број за итни повици „112“ („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 184/15), по членот 2 став 1 точка 1 се додава нова 
точка 2 која гласи:

“2. Надлежно тело согласно член 117 од Законот за електронски комуникации претставува 
Центарот за управување со кризи и центрите за примање на итни повици каде се формирани 
контактни точки за примање на итни повици од страна на Центарот за управување со кризи.”

ТРЕБА ДА СТОИ:

Во Правилникот за единствениот европски број за итни повици „112“ („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 184/15), по членот 2 став 1 точка 1 се додава нова 
точка 2 која гласи:

“2. Надлежно тело согласно член 117 од Законот за електронски комуникации 
претставува Тело кое е надлежно за примање на повици кон единствениот европски број 
за итни повици „112“ и центрите за примање на итни повици, каде се формирани 
контактни точки за примање на итни повици од страна на споменатото тело (Надлежно 
тело).”

Понатаму во целиот текст на Правилникот за изменување и дополнување на правилникот 
за единствениот европски број за итни повици „112“ каде што стојат зборовите: „Центарот за 
управување со кризи“ се заменуваат со зборовите: “Тело надлежно за примање на повици кон 
единствениот европски број за итни повици „112“.

О б р а з л о ж е н и е

Агенцијата за електронски комуникации донесе Правилник за изменување и 
дополнување на правилникот за единствениот европски број за итни повици „112“.

Од членовите на работната група констатирано е дека во измената на Правилник за 
изменување и дополнување на правилникот за единствениот европски број за итни повици 
„112“ во новиот член 2 кој гласи „ Надлежно тело согласно член 117 од Законот за 
електронски комуникации претставува Центарот за управување со кризи и центрите за 
примање на итни повици каде се формирани контактни точки за примање на итни повици 
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од страна на Центарот за управување со кризи.” не е усогласен со член 117 од Законот за 
електронски комуникации односно Центарот за управување со кризи е  надлежно тело за 
управување со повиците кон бројот за итни повици 112 согласно законот за Управување 
со кризи а не согласно Законот за електронски комуникации. Заради законски 
усогласувања донесено е решение како во диспозитивот.

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

         Бр. 1405-368/2 Директор на Агенцијата
31 јануари 2021 година                  за електронски комуникации,
              Скопје Jeton Akiku, с.р.


