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КОМЕНТАРИ ОД СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ  КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА 
Коментар Одговор 

1.Во член 1 да се додаде 5G кај електронските комуникациски мрежи. 
Прецизирањето дека Методологијата се однесува на даватели на 
опрема за 5G мрежа го намалува ризикот за ретроактивно 
спроведување на подзаконските акти. Главните оператори во земјата 
во моментов користат опрема од даватели на мрежна опрема и на тој 
начин може да бидат исклучени со предложените одредби, со што 
нивната опрема ќе биде бескорисна. Уставот на Република Северна 
Македонија јасно пропишува дека законите и другите акти не може да 
имаат ретроактивно дејство, освен кога тоа е поповолно за граѓаните. 
Бидејќи предложените одредби вака поставени се нејасни и може да 
се протолкува како наметнување на операторите да ја сменат целата 
постоечка опрема што се користи за претходните генерации 
технологии на широкопојасна мобилна мрежа, може да се загрози 
почитување на Уставот на РСМ. Наведеното, ќе ги оптовари 
операторите не само со воведување дополнителни трошоци, туку ќе 
одземе и многу време и ќе биде контраактивно. 
Врз основа на горенаведеното објаснување предлагаме во останатиот 
текст на предлог актот, во сите останати одредби каде е утврдено 
електронски комуникациски мрежи да се додаде „5G" (член 2, 3, 4 и 7). 

Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Методологијата се користи за процена на профил на ризик на 
добавувачи и производители на мрежна опрема за критични 
компоненти и чувствителни делови во електронските комуникациски 
мрежи кои се идентификувани во Листата на критични компоненти и 
чувствителни делови на електронски комуникациски мрежи, како што 
е утврдено во Законот за електронските комуникации. 
Предлогот не се прифаќа.  
Вашиот предлог би бил соодветен доколку би бил упатен во период на 
донесување на Измените на законот за електронските комуникации. 
 

2. Во член 3 да се додаде дека покрај постоечките, при процена ќе се 
земат во предвид и следните фактори: 

• Квалитет на производите на добавувачите и нивните практики 
за сајбер безбедност, вклучувајќи и контрола врз 
снабд,увањето да се приоритет и воедно на безбедносните 
практики да им се даде соодветен приоритет  

Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК,  Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член. 
Согласно член 166-а став 4 од ЗЕК, При процена на профилот на ризик 
за добавувачите и производителите на мрежна 
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• Добавувачите да поседуваат сертификација за сајбер 
безбедност од Европската Унија (на пример NESAS)  

• Да се внимава на пријавување на инциденти поврзани со 
компјуrерска безбедност врзана со добавувачот  

• Добавувачот своето работење да го усогласи со барањата на ЕУ 
регулативата во однос на заштита на лични податоци бидејќи 
новиот Закон за заштита на лични податоци донесен во 2020 
година е хармонизиран со европското законодавство (GDPR). 

Предложените дополнителни критериуми кои особено влијаат врз 
употребата на опремата во однос на безбедноста и како се гарантира 
таквата безбедност, даваат специфична цел на оваа Методологија. 
Бидејќи целта на овој акт е минимизирање на ризиците за безбедноста 
на мрежата, сметаме дека треба да се додадат специфични 
критериуми фокусирани на проценка на нивото на заштита на начин 
што опремата и начинот на кој работи добавувачот да биде усогласен 
со различните безбедносни барања, вклучувајќи сајбер безбедност и 
заштита на податоци. Со фокусирање на заштитата на сајбер 
безбедноста, за разлика од веќе предложените критериуми, ќе се 
придонесе да Аге,нцијата биде во можност да донесе одлука со која ќе 
ги означи одредени добавувачи и даватели на мрежна опрема како 
продавачи на значителен ризик предизвикани од се друго, освен 
опремата и технологијата што се користи. 

опрема, Агенцијата ќе ги земе во предвид особено следниве фактори: 
- дали добавувачите и производителите се под надзор на влада на 
друга држава без независна судска контрола, 
- дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење, 
- дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и ги 
почитуваат авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост, 
- дали добавувачите и производителите се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, 
инвестиции и склучување на договори. 
Од тука сметаме дека предложените подзаконски акти се во  целост 
согласно законските одредби погоре наведени.  
Член 166-д опфаќа обврски за операторите вклучително користење на 
ЕУ - сертификација за компоненти на мрежата при набавка на 
мрежната опрема. Обврските за заштита на лични податоци се 
дефинирани во посебен Закон за заштита на личните податоци.  
 

Во член 4 покрај утврдените да се додадат и следните податоци кои 
треба да ги содржи информацијата: 

• Квалитет на производите на добавувачите и нивните практики 
за сајбер безбедност, вклучувајќи и контрола врз снабдувањето 
да се приоритет и воедно на безбедносните практики да им се 
даде соодветен приоритет  

• Добавувачите да поседуваат сертификација за сајбер 
безбедност од Европската Унија (на пример NESAS)  

• Да се внимава на пријавување на инциденти поврзани со 
компјутерска безбедност врзана со добавувачот  

Член 4 од Методологијата се однесува на прибирање на податоци кои 
се основа за проверка дефинирана во член 5 од истиот документ, за да 
се побара мислење од надлежно тело за заштита на  национална 
безбедност дали производителите и добавувачите се под  
надзор на влада на друга држава без независна судска контрола и  
претставуваат ризик за националната безбедност. 
Од таа причина, со цел добивање на мислење од надлежното тело не 
е потребно прибирање на предложените податоци.  
Коментарот не се прифаќа.  
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• Добавувачот своето работење да го усогласи со барањата на ЕУ 
регулативата во однос на заштита на лични податоци бидејќи 
новиот Закон за заштита на лични податоци донесен во 2020 
година е хармонизиран со европското законодавство (GDPR). 

4. Во член 5 да стои надлежно тело за заштита на сајбер безбедност, 
наместо национална безбедност. 

Производителите и добавувачите кои се под  
надзор на влада на друга држава без независна судска контрола и  
претставуваат ризик за националната безбедност се податоци кои по 
нивната природа може да ги обезбеди надлежното тело за 
национална  безбедност (Агенција за национална безбедност) 
согласно нивните надлежности. 
Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на 
Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна 
организациона единица – Национален центар за одговор на 
компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која ќе претставува официјална 
национална точка за контакт и координација во справувањето со 
безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и 
кој идентификува и ќе обезбедува одговор на безбедносни инциденти 
и ризици. MKD-CIRT нема надлежност да обезбеди податоци и 
информации дали производителите и добавувачите се под  
надзор на влада на друга држава без независна судска контрола и  
претставуваат ризик за националната безбедност. 

5. Во член 6, став 1 да се додаде дека Агенцијата самостојно ќе ги 
оцени производителите и добавувачите како високо ризични. Во став 
2, Агенцијата исто така самостојно ќе оценува и тоа доколку сите 
услови се исполнат. 
Покрај наведените услови, ги предлагаме и следните: 
1. Квалитет на производите на добавувачите и нивните практики 
за сајбер безбедност, вклучувајќи и контрола врз снабдувањето да се 
приоритет и воедно на безбедносните практики да им се даде 
соодветен приоритет 
2. Добавувачите не поседуваат сертификација за сајбер 
безбедност од Европската Унија ( како NESAS) 

При проценка на профил на ризик за производители и добавувачи на 
мрежна опрема, Агенцијата за електронските комуникации е 
надлежна да ги земе предвид утврдените фактори од Законот за 
електронските комуникации, член 166-а, став 4. За факторот „ дали 
добавувачите и производителите се под надзор на влада на друга 
држава без независна судска контрола “ ќе се бара мислење од 
надлежен орган во државата. 
Согласно член 166-д од ЗЕК, операторите при набавка на мрежна 
опрема: 
 б) треба да користат ЕУ - сертификација за компоненти на мрежата, 
опрема за корисници и/или процеси на добавувачи и производители, 
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3. Пријавени се инциденти поврзани со компјутерска безбедност 
врзана со добавувачот (пример во претходните неколку години) 
4. Работењето не е усогласено со ЕУ регулативата во однос на 
заштита на лични податоци (GDPR) 
Дефинирањето дека сите наведени услови мора да се исполнат за да 
се смета дека снабдувачот или давателот на мрежна опрема е со 
значителен ризик, гарантира дека добавувачите и давателите на 
мрежна опрема не се дискриминирани и исклучени поради 
неисполнување на еден од критериумите додека ги исполнуваат сите 
други. Особено важно е да се земе во предвид доколку добавувачите 
или давателите на мрежна опрема доаѓаат од земји каде што не се 
обврзани со прописите на таа земја да исполнат некои од наведените 
критериуми (како што се понудата на информации во врска со нивните 
основачи или деловни соработници на јавноста). Имајќи предвид дека 
Агенцијата мора да го почитува принципот на недискриминација и да 
ја заштити конкуренцијата, регулирањето дека сите критериуми мора 
да бидат исполнети, обезбедува фер третман на добавувачите и 
давателите на мрежна опрема, особено со додадените критериуми за 
сајбер-безбедност, релевантни за ова прашање.  
 
Предлагаме нивото на чувствителност на елементите и 
функционалностите за електронските комуникациски мрежи со 5G 
технологии кои се сметаат за критични компоненти и чувствителни 
делови, да се измени од ВИСОК во КРИТИЧНО. Во оваа насока, 
предлагаме во член 6 да стои: Елементите и функционалностите со 
критично ниво на чувствителност за електронските комуникациски 
мрежи во 5G технологии се смеетаат за критични компоненти и 
чувствителни делови, дадени во прилог 2. Оправданоста на 
наведеното е во јасната поделба помеѓу RAN и CORE во 5G, а од 
безбедносен аспект одвојувањето на RAN значи дека неговото 
работење не може да влијае на основната безбедност. Затоа, 
безбедносните грижи треба да бидат насочени и поврзани со 
основната опрема на 5G. 

доколку на пазарот се нудат компоненти кои имаат ваква 
сертификација; 
в) треба да користат ЕУ - сертификација за други не - специфични ИКТ 
производи и услуги, доколку на пазарот се нудат компоненти кои 
имаат ваква сертификација; 
 
Обврските за заштита на лични податоци се дефинирани во посебен 
Закон за заштита на личните податоци. 
Сметаме дека дури и еден исполнет услов е доволно за да се оцени 
добавувачот за високо ризичен, согласно член 166-а став 4 од ЗЕК. 
 
Добавувачите или производителите на мрежна опрема треба да ги 
почитуваат условите и важечките законски одредби во нашата земја.  
 
Агенцијата го почитува принципот на недискриминација и ја штити 
конкуренцијата, обезбедува фер третман на добавувачите и 
давателите на мрежна опрема, подготвувајќи ги подзаконските акти 
усогласени со најновите измени на ЗЕК. 
 
Агенцијата ги смета за критични компоненти и чувствителни делови 
елементите и функционалностите со ниво на чувствителност ВИСОКО 
или КРИТИЧНО за електронските комуникациски мрежи со 5G 
технологии, дадени во Прилог 2 кон Листа на критични компоненти и 
чувствителни делови на електронските комуникациски мрежи 
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6. Во член 7 наместо објава на веб страната на Агенцијата да стои дека 
за деталната процена на профилот на ризик, Агенцијата ќе ги извести 
релевантните страни како добавувачи и оператори. 
Законот за облигациони односи гарантира заштита на личните права, 
особено за правните лица кои имаат право на добра репутација, 
деловна тајна, претприемачка слобода и други лични права. Јавно 
објавување на листа на веб страната на Агенцијата која означува 
одредени добавувачи и даватели на критични компоненти и 
чувствителни делови како значителен ризик, може негативно да влијае 
на нивната репутација и да предизвика ситуација кога операторите или 
другите релевантни засегнати страни ќе изберат да не се поврзуваат 
/работат со овие компании. 

Согласно член 10 став 4 од ЗЕК, Општите акти, годишниот извештај за 
работа на Агенцијата за претходната година, годишната програма за 
работа на Агенцијата за наредната година, одлуките и решенијата, 
како и препораките на Агенцијата се објавуваат на веб страницата на 
Агенцијата. 
Предлогот не се прифаќа 

7. Задолжително да се утврди рок во кој Агенцијата за електронски 
комуникации е должна да им им одговори на операторите по однос на 
доставената информација и податоци за критични компоненти. 

Коментарот се прифаќа. Измените се содржат во член 4, 5 и 7 од 
Методологија за процена на профилот на ризик  на добавувачи и 
производители на мрежна опрема. 

Листа на критични компоненти и чувсrвителни делови на 
електронските комуникациски мрежи 
1. Во насловот да се додаде 5G електронски комуникациски 
мрежи согласно истакнатото објаснување и во предлог 
Методологијата. Ова се однесува и на останати одредби во овој акт кој 
утврдуваат електронски комуникациски мрежи, пред нив да се додаде 
SG (член 1, 2 и 4). 
2. Во член 2 да се додаде дека цел на наметнување обврски за 
ограничување или исклучување на можноста за снабдување на опрема 
за критичните компоненти и чувствителните делови на електронските 
комуникациски мрежи е врз основа на реален ризик идентификуван 
врз основа на принципот на пропорционалност, а со цел ублажување 
на реалните и значајни ризици. 
- Со прецизирање дека Листата се однесува на 5G електронски 
комуникациски мрежи се обезбедува сигурност за операторите кои 
моментално користат опрема за претходните генерации технологии на 
широкопојасна мобилна мрежа и електронските комуникациски 
мрежи во целина, бидејќи тие нема да бидат предмет на промена на 

Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК,  Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Предлогот не се прифаќа. Вашиот коментар се однесува на Измените 
на законот за електронските комуникации. 
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целата опрема што се користи моментално и бидат направени 
дополнителни трошоци. Наместо тоа, операторите ќе мора да ја 
обезбедат безбедноста на новопримената опрема за 5G мрежа од 
самиот почеток. Ова е особено важно да се прецизира за да се избегне 
ретроактивна примена на Листата, која би се сметала за неуставна 
бидејќи Уставот на Северна Република Македонија гарантира дека 
законите и другите акти не можат да имаат ретроактивно дејство. 
Дополнително, наметнувањето на идентификација на реалниот ризик 
дали опремата што се користи е од значителен ризик, би требало да 
избегне кршење на овластувањата на Агенцијата за електронски 
комуникации за ограничување или исклучување на добавувачите и 
давателите на мрежна опрема. Наместо тоа, опремата и нејзините 
компоненти треба да се разгледуваат пропорционално со проценето 
ниво на ризик на добавувачот и давателот на мрежна опрема. Ако 
одредена опрема содржи компоненти кои не се сметаат за критични 
како што е дополнително пропишано со ново додадениот член 5 (иако 
може да се смета дека е со пониско ниво на чувствителност како што е 
во ново додадениот Додаток 1), а релевантниот снабдувач или 
обезбедувач на мрежна опрема не се смета за значаен ризик во 
согласност со проценката на профилот на ризик, таквата опрема не 
треба да биде ограничена или исклучена. 

5. Во член 3 да се избришат зборовите "се однесува на сите 
електронски комуникациски мрежи". 

Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. Предлогот не се прифаќа. 

6.Да се избрише член 5 во целост бидејќи European  
Telecommunications Standards Institute вклучува ЗG и 4G. 

Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. Предлогот не се прифаќа.  



 

7 
 

КОМЕНТАРИ ОД А1 
1.Методологија - Член 4 
Од операторите се бара да обезбедат информации на Агенцијата за 
критичните и чувствителни компоненти, вклучувајќи: 

• Земја на добавувачот;  

• Дали се јавно достапни информациите за добавувачите и 
производителите, нивните основачи и нивните соработници, 
како и нивните тела за управување;  

• Дали добавувачот/производителот поддржува иновации и ги 
почитува авторските права и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост;  

• Дали финансирањето на добавувачот/производителот е 
транспарентно во согласност со најдобрите практики за 
набавки, инвестиции и договори за затворање. 

A1 стои на располагање да обезбеди соодветни и точни информации 
за своите добавувачи и производители на постоечка и планирана 
опрема и евентуално нивната земја на потекло.  
Сепак, освен оние кои се објавени на веб страна на произведувачите 
или на некоја од светските берзи, ние како оператор не сме во 
можност да ги обезбедиме следните информации: 

• дали се јавно достапни податоците за нивните основачи, 
деловни соработници, како и за органите на управување и 
раководење, бидејќи не е прецизирано точна содржина на 
податоците кои треба да бидат јавно достапни.  

• за соработниците на добавувачот/производителот, бидејќи Al 
не е во позиција да поседува такви информации.  

• дека добавувачот/производителот поддржува иновации и ги 
почитува авторските права и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост, или дали финансирањето на 
добавувачот/производителот е транспарентно, поради тоа што 
Al не е ентитет кој има овластување да дава такви изјави и не 
може да дава оценка и гаранции за други ентитети. Тоа може 

Со оглед на тоа што операторите склучуваат договори со добавувачите  
и производителите, сметаме дека бараните податоци треба да ги 
обезбедат операторите. 
Добавувачите или производители на мрежна опрема треба да ги 
почитуваат условите и важечките законски одредби во нашата земја.  
Предлогот не се прифаќа. 
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само да го изјави добавувачот/производителот или да го 
евалуира надлежно тело во посебна постапка. 

Предлог: 
Предлагаме членот 4 да се ревидира имајќи го предвид фактот дека на 
барање на Агенцијата или по сопствена иницијатива, операторите 
можат да дадат само јавно објавени информации за добавувачите или 
производителите. Попрецизно, предлагаме: 

• во член 4 став 2 алинеја 2, да се допрецизира дека операторот 
на барање на Агенцијата или по сопствена иницијатива треба 
да ги достави информациите кои се јавно достапни за 
добавувачите/производителите, нивните основачи и 
структурата на управување кои се задолжителни во правните 
системи на земјата на производителот/добавувачот, ако 
воопшто постои таква обврска во таа земја, а доколку се 
потребни подетални информации, нив да ги обезбеди 
добавувачот/ производителот или Агенцијата.  

• во член 4 став 2 алинеи 3 и 4 информациите за соработници на 
добавувачите/производителите, поддршка на иновации и 
почитување на авторските права и сродните права и правата од 
индустриска сопственост и дали финансирањето на 
добавувачот/производителот е транспарентно во согласност со 
најдобрите практики за набавки, инвестиции и договори за 
затворање, доколку се потребни, нив да ги обезбеди 
добавувачот/ производителот или Агенцијата, а не операторот. 

2.Методологија -Членови 5 и 6 
Во Член-5 се пропишува дека Агенцијата ќе бара мислење од 
надлежниот орган за национална безбедност дали добавувачот или 
производителот се под надзор на влада на друга држава без 
независна судска контрола. Притоа, не постои детална одредба во 
врска со должностите на националното тело и Агенцијата во врска со 
повратните информации од какви било последици од таквата 
евалуација.  

Предлогот е делумно прифатен и измените се имплементирани во 
член 4,5 и 7 од Методологија за процена на профилот на ризик  на 
добавувачи и производители на мрежна опрема 
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Бидејќи операторите обично обезбедуваат производи и услуги на 
конкурентна основа, и дополнително, во овие документи веќе постои 
барање операторите да обезбедат избор на различни добавувачи, 
очекуваме дека евалуацијата на добавувачите би можела да биде 
значително честа практика. Затоа, за да избегнеме одложувања во 
набавките и со тоа спречување на развојот на услугите, квалитетот и 
понудата, предлагаме Агенцијата и надлежниот орган да имаат 
специфични рокови за одговор по иницираната процедура за 
евалуација и таквите рокови не треба да бидат подолги од 15 дена по 
прием на информациите од операторот, по барање од Агенцијата или 
по сопствена иницијатива.  
Предлог:  
Да се додаде трет и четврт став во членот 6 кои гласат:  
,,-Агенцијата јавно објавува каква било евалуација на 
добавувач/производител наведувајќи го датумот на започнување кога 
информациите се доставени до Агенцијата.  
-По започнувањето на евалуацијата, Агенцијата и надлежниот орган се 
должни јавно да ги објават резултатите од евалуацијата во рок од 15 
дена од почетокот на евалуацијата, кога информациите се доставени 
до Агенцијата.". 

3.Методологија -Член 7 
Предлагаме Агенцијата да го ревидира членот 7 и да додаде 
временска рамка во која Агенцијата периодично ќе подготвува 
детална проценка на профилот на ризик на национално ниво на сите 
релевантни добавувачи и производители за електронската 
комуникациска мрежа и која ќе биде објавена на веб -страницата на 
Агенцијата. 

Коментарот се прифаќа. Измените се имплементирани во член 7 од 
Методологија за процена на профилот на ризик  на добавувачи и 
производители на мрежна опрема. Согласно ЗЕК сите служби кои 
вршат надзор подготвуваат Годишна програма за стручен надзор во кој 
ќе се утврди временската рамка за вршење на надзорот и истата се 
подготвува секоја година. 

4.Листа -Прилог 2 
Во листата на елементи и функционалности на 5G електронските 
комуникациски мрежи, нивото на чувствителност на RAN е 
дефинирано како високо, но за транспортната и преносната мрежа е 
наведено како умерено/високо. Во рамките на дополнителниот опис, 

Агенцијата ги смета за критични компоненти и чувствителни делови 
елементите и функционалностите со ниво на чувствителност ВИСОКО 
или КРИТИЧНО за електронските комуникациски мрежи со 5G 
технологии, дадени во Прилог 2 кон Листа на критични компоненти и 
чувствителни делови на електронските комуникациски мрежи 
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се наведува дека нивото на чувствителност на специфичните елементи 
„може да варира во зависност од многу фактори". 
Бидејќи транспортната и преносната мрежа е комплициран систем кој 
содржи повеќе елементи и функции, наведеното ниво на 
чувствителност не ги дефинира доволно правилата за оваа категорија. 
Уште повеќе, транспортната и преносната мрежа го канализира целиот 
сообраќај од базните станици и многу други системи, па очигледно е 
дека е многу почувствителен. Од таа причина, очигледно прашање е 
зошто RAN е наведен како почувствителен од транспортната и 
преносната мрежа. 
Предлог:  
Да се преиспита и идентификува кои специфични функции/елементи 
за пренос се категоризирани како високи или умерени. Во рамките на 
категоризацијата, неопходно е да се земе предвид дека тековите во 
транспортната и преносната мрежа скоро секогаш влијаат на сообраќај 
на повеќе од 1000 корисници, па дури и многу поголем број на 
клиенти. 

5.Методологија и Листа -Општо 
Во двата акти, не постои специфична постапка за постапување во 
изборот на добавувачи во специфични постапки за набавка на нова 
опрема, ниту за евентуално усогласување на постојната. За да се 
обезбеди соодветен механизам за спроведување на ограничувањата 
во врска со управувањето со ризикот, потребно е да се објават 
конкретни правила за евалуација. Притоа, операторите би имале 
конкретни чекори што треба да ги вклучат во постапките за набавка и 
да направат соодветни планови за набавки и развој, земајќи ги 
предвид предусловите за управување со ризик. Ваквите постапки 
вклучуваат чекори за барање и одобрување на одредени продавачи, 
рокови за одговор на институциите, временска рамка итн. 
Предлог: 
Предлагаме Агенцијата во предложените акти да наведе попрецизни и 
точни процедури за одобрување на добавувачи, особено по барање за 
евалуација на оператор. Исто така, неопходно е да се утврдат и 

Предлогот делумно се прифаќа. Во Член 166-д се дефинирани 
обврските кои треба операторите да ги имаат во предвид при набавка 
на мрежна опрема. Достава на Барање од оператор и рокови се 
дефинирани со измени во член 4,5 и 7 од Методологија за процена на 
профилот на ризик  на добавувачи и производители на мрежна 
опрема. 
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правила доколку Агенцијата идентификува критични или 
високоризични елементи од продавачи/добавувачи со висок ризик. 
Неопходно е и да се утврди и временскиот период за усогласување на 
евентуалните постоечки елементи од висок ризик доколку се утврди 
дека добавувачот или производителот се со висок ризик. Доколку е 
потребно усогласување, ние предлагаме за евентуалните постојни 
критични или високи ризични елементи од продавачи со висок ризик 
кои би ги утврдила Агенцијата, усогласувањето со регулативата да 
биде во рок од најмалку 5 години или до рокот во кој престанува 
поддршката од производителот/добавувачот. 

 

КОМЕНТАРИ ОД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ 
Предлогот на Агенцијата, како единствена финална цел да дефинира и 
објавува листа со детална Процена на профилот на ризик на 
национално ниво на сите релевантни добавувачи и производители на 
критични компоненти и чувствителни делови за електронската 
комуникациска мрежа, сметаме дека не е во согласност со членот 166-
а во кој во став 2 е предвидено дека:  
"Агенцијата наметнува обврски за ограничување или исклучување на 
можноста за снабдување на опрема за критичните компоненти и 
чувствителните делови на електронските комуникациски мрежи со цел 
ублажување на ризиците по мрежната безбедност, од добавувачи и 
производители што се сметаат за високо ризични, согласно со 
процената на профилот на ризик од ставот (1) на овој член"  
Со пристапот да се дефинира само листа на прозводители кои се 
ризични без претходно да се дефинираат ризиците по безбедноста во 
мрежата, се поставува круцијалното прашање која ќе биде основата за 
изготвување на листата? Ова е спротивно и на европското 
законодавство и препораки според кои проценката за ризикот се 
прави на основ на претходно дефинирани, па потенцијално 
детектирани ризици за кои добавувачот ќе биде известен и само 

Предлогот се прифаќа во делот на прецизирани на роковите, и истите 
се содржат во член 4,5 и 7 од Методологијата за за процена на 
профилот на ризик  на добавувачи и производители на мрежна 
опрема.  
Критериумите опфатени со методологијата се утврдени во Законот и се 
согласно Strategic Measure SM03 од документот Cybersecurity of 5G 
networks EU Toolbox of risk mitigating measures. 
Согласно член 166-а, Агенцијата во соработка со Националниот Центар 
за одговор на Компјутерски Инциденти периодично изработува 
детална процена на профилот на ризик на национално ниво на сите 
релевантни добавувачи и производители на мрежна опрема кај 
операторите. 
Предмет на Методологијата не е уредување на правата и обврските на 
операторите со добавувачите или производителите на опрема, при 
склучување на меѓусебните договори. 
Предмет на Методологијата е стратешката мерка SM03, и не ги опфаќа 
предложените технички мерки и сценарија. 
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доколку не одговори со решение на ризикот ќе биде ставен на листа 
на добавувачи и производители што се сметаат за високо ризични.  
Решението што се предлага во Методологијата не е во линија со 
одредбите од ЗЕК ниту со препораките издадени од ЕУ. Дополнително 
ваквото решение влијае на тековните и идните планови на 
операторите за развој на мрежи, а ќе има особено влијание на 
работењето на операторите во следните области: 
• Континуитет на бизнисот - се става под неизвесност поради тоа 
што пред донесување на оваа регулација операторите веќе имаа 
активна мрежна опрема за фиксни и мобилни мрежи од различни 
добавувачи кои може после евалуацијата да станат добавувачи со 
висок ризик при што не се предвидени мерки и временски рокови за 
отстранување на ризиците без финансиски импликации за 
операторите. 
• Идното планирање на развој на мрежи - предлог одредбите на 
оваа Методологија влијаат значително и на планирањето на развојот 
на мрежи поради можноста за периодични реевалуации, а со тоа и 
промена на профилот на ризикот на добавувачот од кој веќе е 
набавена опрема, односно промена на добавувачот пред истекот на 
lifecycle на опремата, што би значело пропадната инвестиција. 
• Зависност од само еден добавувач - постои опасност бројот на 
добавувачи да се намали на ниво на кое операторот ќе стане зависен 
со еден добавувач што е ситуација која не оди во прилог ниту на 
обезбедување на континуитетот на деловната операција на субјектот 
ниту во прилог на корисниците кои треба да добијат најдобра услуга. 
• Поврат на инвестициите - не е предвидено што ќе биде 
обврската за операторот кој набавил опрема од добавувач кој не бил 
на листата на производители на критични компоненти кои се сметаат 
за високо ризични откако истиот ќе се најде потенцијално на оваа 
листа. Не е предвидено ниту кој ќе ги покрие трошоците на операторот 
кој купил опрема од добавувач кој отпосле бил класифициран како 
ризичен. Ова е особено проблематично и поради фактот што 
одредбите од правилникот стапуваат на сила веднаш, без преоден 

Со оглед на тоа што операторите склучуваат договори со добавувачите  
и производителите, сметаме дека бараните податоци треба да ги 
обезбедат операторите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Предлогот не се прифаќа. Вашиот предлог се однесува на Измените и 
дополнувањата на законот за електронските комуникации. 
Агенцијата ги смета за критични компоненти и чувствителни делови 
елементите и функционалностите со ниво на чувствителност ВИСОКО 
или КРИТИЧНО за електронските комуникациски мрежи со 5G 
технологии, дадени во Прилог 2 кон Листа на критични компоненти и 
чувствителни делови на електронските комуникациски мрежи 
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период, што ќе ги примера операторите на дополнителни трошоци во 
замена на опремата што секако негативно ќе влијае на деловното 
работење на компанијата и квалитетот на услугите кои се нудат кон 
крајните корисници. 
• Зголемени трошоци за набавка на опрема - дефинирањето на 
листа на производители на критични компоненти кои се сметаат за 
високо ризични ќе доведе до неизбежно фаворизирање на останатите 
производители кои ќе имаат можност без конкуренција да ги зголемат 
цените на мрежната опрема, потенцијално да се однесуваат 
монополски и со тоа да предизвикаат зголемени трошоци на 
операторите со што ќе се зголемат трошоците за услугите кои ќе 
влијаат на цените кон крајните корисници. 
Предложената Методологијата несоновано има проширен опфат на 
сите мрежни технологии и веќе постоечки мрежи, што не е во 
согласност со Декларацијата за проценката на профилот на ризик на 
добавувачите и производителите која се однесува на 5G компоненти 
на мрежа потпишана помеѓу Република Македонија и САД Целта на 
процена на ризикот на производителите на опрема треба да биде 
надминување на ризиците од областа на сајбер безбедност на 5G 
мрежите и дефинирање на мерки за нивно надминување. 
Предложената Методологија е уникатен модел кој не е споредлив со 
ниту еден пример во Европа. Според предлог Методологијата без 
дефинирана процедура и начин на проценка на ризикот ќе се објавува 
листа на прозводители кои се ризични и на кои во целост ќе им биде 
забрането да бидат добавувачи на опрема во РМ, а чии мрежни 
компоненти претходно не предизвикале безбедносен инциден во 
мрежата. За споредба, подолу е опишан процесот во Германија каде 
што се разработени вакви методологии за процена на ризикот, 
постапката се одвива во неколку фази и со јасно дефинирани ризици и 
последници од истите. 
Постапката се води во две фази: 
./ Тестирање и сертификација на критичните компоненти според 
каталог за сертификација издаден од BMI (Bundesamt fur Sicherheit in 
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der lnformationstechnik) тело надлежно за безбедност во 
информатичка технологија 
./ Евалуација на прифилот на ризик на добавувачите од страна на 
BSI врз основа на критеруими од Законот за ИТ безбедност 
Во рамки на процедурата, операторите треба однапред да го известат 
надлежното тело за постоење на критични компоненти и да обезбедат 
писмена гаранција од добавувачите дека опремата ги задоволува 
безбедносните стандарди.  
Мерки кои во Германија може да бидат преземени против 
производителите се: 

✓ Доколку се прекршат писмените гаранциите за безбедност на 
критичните компоненти или се поднесат неточни изјави, BMI 
може да ја забрани употреба специфични критичните 
компоненти или слични на нив на поедини производители кои 
ја загрозуваат безбедноста на мрежите 

✓ Доколку критичните компоненти на некој производител 
предизвикуваат загрозување на безбедноста на мрежата, сите 
критични компоненти на производителот може да бидат 
забранети за употреба од страна на BMI 

Доколку и по примена на мерките не се надмине ризикот, се 
предвидува промена на производителот на соодветен мрежен 
елемент во одреден временски период имајќи во предвид дека 
добавувачите се бираат со тендерска постапка.  
Ниеден производител не смее да е исклучен или ограничен на било 
кој начин да биде добавувач на опрема што е принцип кој е 
дефиниран и во Законот за електронски комуникации, во член 7 став 4 
според кој Агенцијата треба да ги применува регулаторните начела за 
објективност, транспарентност, недискриминација и 
пропорционалност и тоа особено преку промовирање на регулаторна 
предвидливост со обезбедување на доследен регулаторен пристап во 
соодветни периоди на проверка.  
Од овие причини:  
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II. Македонски Телеком ги предлага следните ИЗМЕНИ на 
Методологијата: 
Во целост да се смени пристапот за начинот на проценка на профилот 
на ризик на производителите на опрема во предложената 
Методологија;  

➢ Да се примени модел во кој нема да има однапред забранети 

производители туку Методологијата да се базира на 
забрана за критични компонети за мрежна опрема од 
одредени производители која е докажано дека може да 
предизвика нарушување на безбедноста на мрежата;  

➢ Постапката да ја води тело надлежно за сајбер безбедност, во 

случајот CIRT-MKD во соработка со операторите;  
➢ Да се предвидат пенали во договорите со добавувачите во 

случај на потреба од раскинување на договорот поради 
нарушена безбедноста на мрежата односно државата да се 
обврзе на финансиска компензација кон операторите доколку 
барањето за замена на мрежни елементи е на барање на 
државата и нејзините органи. Пред потпишување на 
договорите за набавка на опрема операторите да побараат 
инфомации од добавувачите за исполнување на минимални 
технички критериуми, кои треба да бидат наведени и во 
методологијата: 

1. Информации во врска со веќе настанати сајбер 
безбедносни инциденти поврзани со опремата од 
добавувачот 

2. Добавувачот или производителот на опрема има ЕУ 
сајбер безбедносни сертификати како што е NESAS 

3. Добавувачот или производителот ги почитува ЕУ GDPR 
принципите 

➢ Експлицитно да се наведат категориите на ризици и сценарија 
кои може да се појават и кои ќе се проверуваат, а со цел 
понатаму да се направи процена на критичните компоненти на 
мрежа. Референца за категориите на ризици и сценарија 
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предлагаме да се земе од документот "EU coordinated risk 
assessment of the cybersecurity of 5G networks" во кој се 
дефинирани можните сценарија кои треба да се испитаат и врз 
основа на кои треба да се направи на критичните компоненти 
на мрежа. Овие сценарија треба да бидат дел од 
Методологијата и тоа структурирани на следниот начин: 

1. Сценарија на можни ризици поврзани со недоволно 
безбедносни мерки 
R 1- Неправилна конфигурација на мрежите 
R2- Недостаток на контрола на пристап на мрежите 

2. Сценарија на можни ризици поврзани со процесот на 
набавка на 5G опремата 
RЗ- Недоволен квалитет на опремата 
R4- Зависност од еден добавувач или производител во 
една мрежа или на национално ниво 

3. Сценарија на можни ризици поврзани со начинот на 
работа производителите 
R5- Вкученост на државата во процесот на набавка на 
5G опремата 
Rб- Можно користење на 5G мрежите од страна на 
организиран криминал или организирани групи кои ги 
таргетираат крајните корисници 

4. Сценарија на можни ризици поврзани со меѓузависност 
помеѓу 5G мрежите и други критични компоненти 
R7- Значително нарушување на критичната 
инфраструктура или сервиси 
R8- Прекини во мрежата како резултат на прекини во 
снабдувањето со електрична енергија или други 
помошни системи 

5. Сценарија на можни ризици поврзани опремата на 
крајните корисници 
R9- Користење на lo Т од страна на смарт телефони и 
уреди кои ќе имаат многу широк опсег на безбедносни 
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барања, како на пример индустриски уреди за контрола 
на автоматизација и смарт телефони и таблети од 
следната генерација. 

➢ Да се прецизира одредбата од член 3 од Методологијата 
каде се наведува дека Агенцијата периодично ќе прави 
процена на профилот на ризик за добавувачи и 
производители на мрежна опрема кај операторите со 
одредба која ќе понуди поголема прецизност во роковите 
како и последиците од обновената листа. Проценката 
предлагаме да се прави на временски периоди кои се 
поврзани со lifecycle на опремата.  

➢ Доколку оператор купил опрема од одреден производител, 
а државата смета дека е потребно менување на опремата 
за период покус од lifecycle заради безбедносни причини, 
финансиска компензација да биде обезбедена од страна на 
државата, како што е тоа решено во Финска. 

➢ Да се прецизира одредбата од член 4 од Метологијата при 
што експлицитно да се утврдат документите, формата и 
информациите кои производителот треба да ги обезбеди 
за да докаже дека ги исполнува критериумите. Предлагаме 
за потребите на дефинирање на профил на ризик на 
производител да се побараат информации за сајбер 
безбедносни политики кои ги применува производителот, 
информации за настанати сајбер безбедносни инциденти 
на критични компоненти како и поседување на сајбер 
безбедносни сертификати. Убедени сме дека 
информациите како што се "земја-седиште" или 
"информации дали поддржуваат иновации и ги почитуваат 
авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост" не даваат експлицитни 
информации за постоење на ризик по безбедноста на 
мрежите. 
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➢ Податоците од член 4 Агенцијата по службена должност да 
ги побара од производителите со цел полесна 
комуникација и добивање на потребните детали.  

➢ Членот 5 кој се однесува на сите електронски 
комуникациски мрежи (фиксни и мобилни) не е во 
согласност со потпишаната Декларацијата за безбедноста 
на 5G мрежите. Истото се однесува и за листата на мрежни 
елементи во Прилог 1. 
Дополнително, дефинирањето на критични компоненти на 
мрежа во член 5 преку функционалност чие нарушување 
значи влијание на најмалку 1000 крајни корисници или на 
електронска комуникациска мрежа на друг оператор, како 
праг сметаме дека е премногу низок. Сметаме дека не 
треба да се дефинираат критични мрежни елементи според 
број на афектирани корисници но од апсект на национална 
безбедност прагот доколку се формулира на ваков начин 
бил бил над 50000 корисници. Поради погоре наведеното 
предлагаме член 5 да се избрише во целост, а Прилог 1 и 
Прилог 2 да се спојат при што листата ќе се однесува 
единствено на 5G функционалности и мрежни елементи и 
ќе се додадат уште две колони при што во првата ќе се 
утврдат мрежни елементи поврзани со соодветните 
функционалностите, а во втора колона ќе се дефинираат 
роковите во кои операторите ќе треба ја прилагодат својата 
работа согласно методологијата и член 166-а од Законот за 
електронски комуникации. 

➢ Во член 6 и во Прилог 2 предлагаме измени на начин што 
наместо "критично или високо" ќе стои само "критично". 

Критични елементи на мрежа, според дефиницијата во "EU 
coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks", 
се мрежни елементи со ниво на сензитивност CRITICAL, а не и 
со HIGH; 
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Според "EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G 
networks", индикативни временски периоди за преземање на 
неопходни чекори за имплементација на мерки се дефинирани 
на следниот начин: 

✓ Mерки на краток рок: 0-2 години 
✓ Мерки на среден рок: 2-5 години 
✓ Мерки на долг рок: >5 години 

Согласно овие насоки предлагаме во Прилог 2 роковите за 
исполнување на мерките да бидат на краток и среден рок поврзано со 
животниот век на опремата.  
Како резултат на сите погоренаведени факти, во прилог на овој допис 
доставуваме предлог измени на Матодлогијата согласно нашите 
коментари и предлози и предлог измени на Листата на критични 
компоненти и чувствителни делови на електронските комуникациски 
мрежи како дел од кој е и преработката на Прилог 1 и Прилог 2 при 
што истите се споени во Прилог 2 со додавање на две дополнителни 
колони во кои се внесени мрежни елементи поврзани со секоја 
функционалност и рокови да остварување на обврските од законот. 

 

КОМЕНТАРИ ОД ZTE 
 

Коментар Одговор 

1. Повикувајќи се на член 3 став 3 во предлогот „Методологија за 
проценка на ризикот од добавувачи и производители“, Ве молиме 
обезбедете образец за бараните документи како и упатствата за 
поднесување на истите, за да можеме да доставиме соодветно и 
навремено да одговориме на барањата. 

Коментарот не се прифаќа. Бараните информации се наведени во член 
4 став 3 од Методологијата  за процена на профилот на ризик  на 
добавувачи и производители на мрежна опрема 

2. Повикувајќи се на член 5 став 1 во предлогот „Методологија за 
проценка на ризикот од добавувачи и производители“, Ве молиме 
наведете го процесот на евалуација и временскa рамка, за да можеме 

Коментарот се прифаќа. Процесот и временските рамки се 
дефинирани во член 4, 5, 6 и 7 од Методологијата за процена на 
профилот на ризик  на добавувачи и производители на мрежна 
опрема. 
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ефикасно да соработуваме со Агенцијата за евалуација и да 
обезбедиме навремени и квалификувани одговори. 
 

3. Повикувајќи се на член 3 став 1 во предлогот „Методологија за 
проценка на ризикот од добавувачи и производители“, предлагаме и 
стратешките и техничките мерки да се земат предвид како влезни 
податоци за евалуација, што би било повеќе во согласност со намерата 
во упатствата на ЕУ за 5G безбедност 'Cybersecurity of 5G networks EU 
Toolbox of risk Mitigating measures' Поглавје 4.1  

Коментарот не се прифаќа. Критериумите опфатени со методологијата 
се утврдени во Законот и се согласно Strategic Measure SM03 од 
документот Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating 
measures. 
 

4. Повикувајќи се на член 5 и додаток 2 во предлогот „Листа на 
критични компоненти и чувствителни делови“, забележавме дека 
разгледувањето на безбедноста на опремата за безжичен пристап е 
главно фокусирано на собирање на кориснички податоци и 
распоредување на безбедносни чувствителни функции. Врз основа на 
ова разбирање ние веруваме дека, наместо тековно наведените 
безжични базни станици, би било разумно да се фокусираме на 
опремата за управување со радио безжичен пристап (на пример, 
управување со 5G RAN) како чувствителни делови на опремата. Ова е 
исто така во согласност со разбирањето за управувањето со 
безбедноста на опремата за безжичен пристап во индустријата и 
другите земји на ЕУ. На пример, во Германија, регулаторната агенција 
BNetzA го дефинираше само управувањето со 5G RAN како клучна 
функција во листата на клучни функции ревидирани кон крајот на 
август оваа година. 

Коментарот не се прифаќа. Агенцијата ги смета за критични 
компоненти и чувствителни делови елементите и функционалностите 
со ниво на чувствителност ВИСОКО или КРИТИЧНО за електронските 
комуникациски мрежи со 5G технологии (согласно документ 
Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures), 
дадени во Прилог 2 кон Листа на критични компоненти и чувствителни 
делови на електронските комуникациски мрежи. 
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КОМЕНТАРИ ОД ХУАВЕИ ТЕХНОЛОЏИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 
I. Општи забелешки 

 

Коментар Одговор 

Значителни недостатоци во предвидената постапка за процена на 
ризик на добавувачите на хардвер или софтвер која треба да ја 
спроведува АЕК. 
Хуавеи забележува значителни недостатоци во предвидената постапка 
за процена на ризик на добавувачи на хардвер или софтвер која треба 
да ја спроведува АЕК. Постапката за процена не е прецизно 
регулирана.  
Конкретно, Нацрт-Подзаконските акти не предвидуваат учество на 
добавувачот на хардвер или софтвер кој е предмет на процена во 
постапката, и покрај тоа што АЕК во истата ќе одлучува за можноста на 
добавувачот да продолжи со работа во Северна Македонија или да се 
соочи со исклучување од пазарот. 
Последователно, предложениот механизам ги повредува основните 
принципи на управната постапка, и принципот на активно учество на 
странката во постапките пред јавните органи. 
Дополнително, процената на ризик на добавувачот на хардвер или 
софтвер ќе има значително влијание на правниот и фактичкиот интерес 
на оценетиот добавувач, но и врз операторите кои користат хардвер 
или софтвери од тој добавувач. Меѓутоа, ниту еден од овие субјекти 
нема да има пристап до независен суд и можност да ја оспори 
процената на АЕК. 
Предложениот механизам го нарушува пристапот до правда пропишан 
со Уставот на Република Северна Македонија („Устав“) во рамките на 
гарантираната судска заштита на законитоста на индивидуалните акти 
на администрацијата и другите институции кои вршат јавни 
овластувања. 
 
 

Согласно член 166-а став 1 од измените на ЗЕК, Агенцијата во 
соработка со Националниот Центар за одговор на Компјутерски 
Инциденти периодично изработува детална процена на профилот на 
ризик на национално ниво на сите релевантни добавувачи и 
производители на мрежна опрема кај операторите. 
Согласно надлежностите АЕК може да: „ ограничува, забранува и/или 
наметнува специфични барања и услови, во однос на снабдувањето, 
употребата и работењето на опремата за електронските 
комуникациски мрежи, следејќи пристап базиран на процена на 
ризик ...“.  
Предмет на регулатива е уредување на обврските на операторите во 
однос на безбедноста на електорнските комуникациски мрежи. 
 
Методологијата се користи за процена на профил на ризик на 
добавувачи и производители на мрежна опрема за критични 
компоненти и чувствителни делови во електронските комуникациски 
мрежи кои се идентификувани во Листата на критични компоненти и 
чувствителни делови на електронски комуникациски мрежи, како што 
е утврдено во Законот за електронските комуникации. 
Вашиот предлог би бил соодветен доколку би бил упатен во период на 
донесување на Измените на законот за електронските комуникации. 

 
Согласно член 166-а став 4 од ЗЕК, При процена на профилот на ризик 
за добавувачите и производителите на мрежна 
опрема, Агенцијата ќе ги земе во предвид особено следниве фактори: 
- дали добавувачите и производителите се под надзор на влада на 
друга држава без независна судска контрола, 



 

22 
 

- дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење, 
- дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и ги 
почитуваат авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост, 
- дали добавувачите и производителите се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, 
инвестиции и склучување на договори. 
Од тука сметаме дека предложените подзаконски акти се во  целост 
согласно законските одредби погоре наведени.  
 

Безбедносната верификација треба да се спроведе со употреба на 
мерливи технички критериуми кои се однесуваат на безбедноста на 
инфраструктурата. Овој модел треба да биде објективен и многу 
професионален со цел да се осигура дека резултатите од процената се 
точни. Критериумите кои не се технолошки се во голема мера 
недефинирани, дискрециони и користат недефинирани концепти кои е 
многу тешко да се проверат. Ваквите критериуми не би требало да 
играат клучна улога во евалуацијата, бидејќи тоа може да доведе до 
носење на погрешни заклучоци.1  

 

Критериумите опфатени со методологијата се утврдени во Законот и се 
согласно Strategic Measure SM03 од документот Cybersecurity of 5G 
networks EU Toolbox of risk mitigating measures. 
Предмет на Методолгоијата е стратешката мерка SM03, и не ги опфаќа 
предложените технички мерки. 
 

Дополнително, Нацрт-Подзаконските акти не се однесуваат 
конкретно на производителите на 5G мрежна опрема, туку се 
однесуваати на постара генерација на технологии со што би се 
овозможила ретроактивна примена на Нацрт-Подзаконските 
акти. Големите оператори во државата во моментот користат 
опрема од производители кои би можеле да бидат исклучени од 
пазарот врз основа на предложените акти, со што нивната 
опрема би била неупотреблива. Со ова, Нацрт-Подзаконските 
акти би можеледа имаат ретроактивно дејство, што е целосно 
спротивно на одредбите од Уставот. 

Предлогот не се прифаќа. Согласно Законот за изменување и 
дополнување на законот за електронските комуникации, Службен 
весник на РСМ, бр. 92 од 26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
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член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
 

Критериумите за процена на добавувачите се дискриминирачки и го 
нарушуваат принципот на еднаквост. 
Критериумите навадени во Нацрт-Подзаконските акти се прилично 
нејасни концепти, чие толкување може да резултира со арбитрарни 
дејствија од страна на АЕК што би можело да доведе до 
непредвидливи последици по пазарот за телекомуникации во 
државата. Во исто време критериумите за процена на ризик треба да 
се разгледаат и од аспект на принципот на еднаквост (согласно 
Уставот, според кој сите се еднакви пред законот, секој има право на 
еднаков третман од јавните власти и никој не може да биде 
дискриминиран во политичкиот, социјалниот или економскиот живот 
од било која причина). 
Според тоа, земјата на потекло на добавувачот како критериум за 
процена може да биде основа за дискриминација на добавувачите на 
хардвер или софтвер,врз основа на нивното национално потекло. 
Дополнително, специфичните критериуми предвидени со актите во 
никој случај не се однесуваат на сајбер безбедност. Затоа, ова 
претставува вистински ризик дека процената на АЕК нема да 
претставува оценка на вистинската безбедност на хардверот или 
софтверот, туку ќе се фокусира на несуштински, политички аспекти кои 
не се поврзани со технолошкиот напредок и безбедност. Во 
меѓувреме, процената на хардверските или софтверските ризици би 
требало да биде заснована на критериуми кои се што е можно 
пообјективни, а особено во делот на природата на техничките 
стандардии со тоа усогласени со крајната цел на предложените 
подзаконски решенија. 
 

Предлогот не се прифаќа. Земјата на потекло на добавувачот не е 
критериум за процена на профил на ризик кај добавувачи или 
производителите. Како дел од бараната информација, операторите 
треба да достават податок за земја-седиште на производител или 
добавувач, која информација е потребна за да се олесни 
истражувањето и усогласеноста на наведените критериуми во член 
166-а став 4 од ЗЕК. Податоците за земја-седиште најчесто се јавно 
достапни податоци и вообичаено е објавено на веб-страниците на 
производителите и добавувачите. Затоа нема причина да се смета овој 
податок за основа за дискриминација. 
Согласно член 166-а став 4 од ЗЕК, При процена на профилот на ризик 
за добавувачите и производителите на мрежна опрема, Агенцијата ќе 
ги земе во предвид особено следниве фактори: 
- дали добавувачите и производителите се под надзор на влада на 
друга држава без независна судска контрола, 
- дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење, 
- дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и ги 
почитуваат авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост, 
- дали добавувачите и производителите се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, 
инвестиции и склучување на договори. 
 
 

Влијание врз и повреда на меѓународните принципи и договори.  
Усвојувањето на предложените Нацрт-Подзаконски акти, кое ќе 
овозможи евентуално исклучување на субјекти со странски капитал од 

Нацрт-подзаконските акти се целосно усогласени и подготвени 
согласно измените и дополнувањата на ЗЕК. Ваквиот вид на коментари 
се однесуваат на период кога е дозволено секоја заинтересирана 
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пазарот, може да доведе до прекршување на обврските преземени од 
страна на Северна Македонија во рамките на билатералните договори 
за заштита на инвестиции, како и обврските преземени во рамките на 
Општиот договор за царини и трговија (General Agreement on Tariffs 
and Trade) и договорите на Светската Трговска организација. 
Дополнително, оваа методологија ги крши принципите на Европската 
Унија и меѓународната трговија, вклучувајќи: 
(i) Принципот на недискриминација и еднаков третман наведен во 
член 3.18 од ,,Договорот за функционирање на Европската Унија“ и 
член 20 и член 21 од Повелбата за основните права на Европската 
Унија; 
(ii) Член 2 од ,,Северноатлантскиот Договор“ кој го поставува 
принципот на еднаквост; 
(iii) Препораката: „Не исклучувајте ниту една конкретна земја или 
снабдувач“ како што е дефинирано во Toolbox 5G на Европската Унија; 
(iv) Општ третман на најповластена нација (Член 1 од Општата 
спогодба за царините и трговијата): Принципот на третман на 
најповластена нација предвидува членките на СТО да ги третираат сите 
други членки на СТО на истиот привилегиран начин; исто така 
националниот третман (Член 3): Принципот на национален третман на 
Општата спогодба за царините и трговијата ги обврзува членките на 
СТО да ги третираат „сличните“ странски и домашни производи, услуги 
и даватели на услуги еднакво. 

страна да даде свое мислење во постапката на донесување на 
измените и дополнувањата на Законот за електронските комуникации.  
Измените и дополнувањата на ЗЕК се донесени и изгласани од 
Собранието на РСМ, а Агенцијата за електронски комуникации 
постапува согласно истите. 

Обврски за известување согласно Договорот за технички бариери во 
трговијата (Agreement on Technical Barriers to Trade) („ТБТ 
Договорот“) 
Врз основа на правниот стандард од член 2.9 од ТБТ Договорот, во 
конкретниот случај, Северна Македонија има обврска да го извести 
секретаријатот на СТО за предложените Нацрт-Подзаконски акти. 
Со оглед да постои голема веројатност дека мерките предложени со 
Нацрт-Подзаконски акти ќе имаат влијание врз трговијата: 
Терминологијата и целокупниот јазик кој се користи во Нацрт-
Подзаконските акти оставаат простор надлежните институции 

Нацрт-подзаконските акти се целосно усогласени и подготвени 
согласно измените и дополнувањата на ЗЕК. Ваквиот вид на коментари 
се однесуваат на период кога е дозволено секоја заинтересирана 
страна да даде свое мислење во постапката на донесување на 
измените и дополнувањата на Законот за електронските комуникации.  
Измените и дполнувањата на ЗЕК се донесени и изгласани од 
Собранието на РСМ, а Агенцијата за електронски комуникации 
постапува согласно иситите. 
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арбитрарно да ги толкуваат и применуваат одредбите во пракса. Ова 
би можело да резултира- во ограничување на странските трговци од 
процесот на снабдување на опрема или со нивно целосно исклучување 
од пазарот на опрема на критични компоненти и чувствителни делови 
на електронските комуникациски мрежи. Па така, оваа мерка 
очигледно има капацитет да влијае врз трговијата помеѓу Северна 
Македонија и други членки на СТО. 
Известување за Нацрт-Подзаконските акти ќе обезбеди државите 
извезувачи да бидат информирани за овие нови мерки во фаза кога 
актите се во подготовка и странските трговски на кои мерката може да 
има влијание да добијат можност, преку нивните влади, да искажат 
загриженост и нивните коментари да бидат земени предвид во 
процесот на носење на актите. 
Имајќи го предвид горенаведеното, Северна Македонија би требало 
да постапи согласно нејзините обврски за транспарентност во 
согласност со членот 2.9 од ТБТ Договорот и да го извести 
Секретаријатот на СТО за носењето на Нацрт-Подзаконски акти и 
последните измени на Законот за електронските комуникации. Ова ќе 
биде од корист како за државите и странските трговски на кои може да 
имаат влијание предложените мерки така и за Северна Македонија со 
оглед да со тоа ќе се намали можноста за настанување на спорови 
како резултат на мерка која не е конзистентна со правила на СТО. 

Евентуалната потреба од известување и усогласување со наведените 
договори и стандарди треба да се бара при донесување на измените 
на ЗЕК, и кај предлагачот на законските измени. 
Подзаконските акит што се предмет на оваа јавна расправа само ги 
имплементираат усвоените законски измени. 

 

II. Влијание врз економијата на Република Северна Македонија  

Коментар Одговор 

Предложените Нацрт-подзаконски акти ќе го попречат развојот на 5G 
во Северна Македонија, со што ќе се намали конкурентноста во 
дигиталната ера. Како комуникациска технологија од нова генерација 
со ултра висок капацитет и ултра ниско задоцнување, 5G не 
обезбедува само брзи врски за обичните граѓани, туку исто така, 
овозможува дигитална индустриска револуција на илјадници 

Нацрт-подзаконските акти се целосно усогласени и подготвени 
согласно измените и дополнувањата на ЗЕК. Ваквиот вид на коментари 
се однесуваат на период кога е дозволено секоја заинтересирана 
страна да даде свое мислење во постапката на донесување на 
измените и дополнувањата на Законот за електронските комуникации.  
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индустрии. Така, попречувањето на изградбата на 5G мрежата ќе го 
попречи и развојот на македонската дигитална економија. 
Објавените Нацрт-Подзаконските акти би можеле да доведат до 
исклучување на одредени снабдувачи од синџирот на набавка на 
електронска комуникациска опрема, доколку ваквите снабдувачи се 
оценети како „високо ризични“ врз основа на субјективни, нејасни и 
дискриминирачки критериуми кои се повеќе политички отколку 
технички. Ова би можело да доведе до следните негативни 
последици: 
(i) значително да влијае врз инвестициската доверба на операторите 
кои како последица на тоа би можеле да го намалат количеството на 
фреквентен опсег кое имале намера да го купат и со тоа да се намали 
приходот од владината аукција за стотици милиони евра; 
(ii) предизвикување на економски загуби од приближно 200 милиони 
евра во телекомуникациската индустрија во следните три години, а 
уште поголеми загуби на долг рок; 
(iii) да предизвика застој од приближно три до пет години во процесот 
на дигитализација во државата; 
(iv) индиректно да доведе до губење на работните места на 
приближно 1000 или повеќе вработени; 
(v) да резултира со зголемување на тарифите за корисници. 

Измените и дполнувањата на ЗЕК се донесени и изгласани од 
Собранието на РСМ, а Агенцијата за електронски комуникации 
постапува согласно истите. 
 

 

III. Конкретни измени кон Методологијата  

Коментар Одговор 

Наслов и член 1  
Членот 1 пропишува дека со оваа Методологија се утврдува процената 
на профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна 
опрема, за критични компоненти и чувствителни делови во 
електронските комуникациски мрежи идентификувани во Листата. 
Предлагаме во овој дел да се прецизира дека Методологијата се 
однесува на 5G мрежна опрема, па така насловот на Методологијата 
да гласи:  

Предлогот не се прифаќа.  
Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
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„Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на 5G мрежна опрема“  
и текстот на членот 1 предлагаме да гласи:  
„Со оваа Методологија се утврдува процена на профилот на ризик 
на добавувачи и производители на мрежна опрема, за критични 
компоненти и чувствителни делови во 5G електронските 
комуникациски мрежи идентификувани во Листата на критични 
компоненти и чувствителните делови на 5G електронските 
комуникациски мрежи која ја донесува Директорот на Агенцијата.“  
Со конкретизирање на фактот дека Методологијата се однесува 
изречно на производителите на 5G мрежна опрема, се намалува 
ризикот за потенцијална ретроактивна примена на Нацрт-
Подзаконските акти. Големите оператори во државата во моментот 
користат опрема од производители на мрежна опрема кои можат да 
бидат исклучени со примена на Нацрт-Подзаконските акти во 
предложената форма, со што нивната опрема би станала бескорисна. 
Уставот јасно пропишува дека законите и другите прописи не можат да 
имаат ретроактивно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е 
поповолно за граѓаните. Меѓутоа, одредени нејаснотии во првично 
предложениот текст на Методологија, претставуваат закана за 
спроведувањето на оваа уставна одредба и во иднина ова може да се 
толкува како наметнување на обврската за операторите да ја променат 
целата постоечка опрема која ја користат за постари генерации на 
широкопојасни мобилни мрежни технологии (broadband cellular 
network technologies). Ова би претставувало товар за операторите не 
само со воведување на дополнителни трошоци, туку истото би 
одземало време и би се постигнал спротивен ефект. Ова се однесува 
на сите измени во остатокот од оваа Методологија каде што се додава 
„5G “.  
Дополнително, Toolbox 5G на Европската Унија се насоки за 
обезбедување исклучиво на 5G опрема и технологии и не вклучуваат 
постара генерација на опрема како 4G и 3G. 

барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
 

Член 2  Предлогот не се прифаќа.  
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Имајќи го предвид горенаведеното, предлагаме текстот на членот 2 да 
гласи:  

„Целта на оваа Методологија е ублажување на ризиците по 
мрежната безбедност од добавувачи и производители што се 
сметаат за високо ризични, во согласност со деталната процена на 
профилот на ризик на национално ниво на сите релевантни 
добавувачи и производители на 5G мрежна опрема кај 
операторите.“ 

Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
 

Член 3  
Во моментот, член 3 гласи:  
„Агенцијата за електронски комуникации во соработка со 
Националниот центар за одговор на компјутерски инцидент 
периодично изработува детална процена на профилот на ризик за 
добавувачи и производители на мрежна опрема кај операторите. 
При процената ќе ги земе особено во предвид следните фактори:  

 дали добавувачите и производителите се под надзор на влада на 
друга држава без независна судска контрола;  

 дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење;  

 дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и 
ги почитуваат авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост;  

 дали добавувачите и производителите се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, 
инвестиции и склучување на договори.“  
 

 Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК,  Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член. 
Согласно член 166-а став 4 од ЗЕК, При процена на профилот на ризик 
за добавувачите и производителите на мрежна 
опрема, Агенцијата ќе ги земе во предвид особено следниве фактори: 
- дали добавувачите и производителите се под надзор на влада на 
друга држава без независна судска контрола, 
- дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење, 
- дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и ги 
почитуваат авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост, 
- дали добавувачите и производителите се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, 
инвестиции и склучување на договори. 
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Предлагаме да се додадат дополнителни критериуми, па текстот на 
членот 3 да гласи:  
„Агенцијата за електронски комуникации во соработка со 
Националниот центар за одговор на компјутерски инцидент 
периодично изработува детална процена на профилот на ризик за 
добавувачи и производители на 5G мрежна опрема кај операторите. 
При процената ќе ги земе особено во предвид следните фактори:  

 дали добавувачите и производителите се под надзор на влада на 
друга држава без независна судска контрола;  

 дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење;  

 дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и 
ги почитуваат авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост;  

 дали добавувачите и производителите се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, 
инвестиции и склучување на договори;  

 квалитетот на производите на добавувачот и неговите 
практики за сајбер безбедност, вклучувајќи и контрола врз ланецот 
на снабдување како и дали им се дава доволен приоритет на 
безбедносните практики;  

 дали добавувачот има добиено сертификат за сајбер безбедност 
од Европската Унија, како што е NESAS;  

 сајбер безбедносни инциденти поврзани со добавувачот;  

 дали добавувачот постапува во согласност со применливите 
закони од областа на заштитата на личните податоци.“  
Дополнителните критериуми кои специфично влијаат врз употребата 
на опремата во однос на безбедноста и начинот на кој се гарантира 
таквата безбедност и дава конкретна цел на оваа Методологија во 
поглед на материјата која ја регулира. Со оглед на тоа што целта на 
нејзиното донесување е ублажување на ризиците по безбедноста на 

Од тука сметаме дека предложените подзаконски акти се во  целост 
согласно законските одредби погоре наведени.  
Член 166-д опфаќа обврски за операторите вклучително користење на 
ЕУ - сертификација за компоненти на мрежата при набавка на 
мрежната опрема,  Обврските за заштита на лични податоци се 
дефинирани во посебен Закон за заштита на личните податоци.  
Критериумите опфатени со методологијата се утврдени во Законот и се 
согласно Strategic Measure SM03 од документот Cybersecurity of 5G 
networks EU Toolbox of risk mitigating measures. Предмет на 
Методолгоијата е стратешката мерка SM03, и не ги опфаќа 
предложените технички мерки. 
Предлогот не се прифаќа.  
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мрежата, логично е да се додадат специфични критериуми чиј фокус е 
процена на нивото на заштита кое го гарантира добавувачот за 
опремата и начинот на кој добавувачот работи со цел да се усогласи со 
различните безбедносни барања, вклучувајќи сајбер безбедност и 
заштита на личните податоци.  
Дополнително, првичните четири критериуми – фактори пропишани со 
Методологијата не се поврзани со обезбедување на заштитата на 
сајбер безбедноста на опремата, туку е поверојатно дека ќе бидат 
протолкувани во политички контекст, со што би се загрозила 
технолошката неутралност предвидена во Законот за електронски 
комуникации. Преку насочување на фокусот кон заштитата на сајбер 
безбедноста на опремата со додавање на предложените критериуми, 
помалку веројатно е дека АЕК би донеле одлука со која одредени 
добавувачи и производители на мрежна опрема би биле означени 
како високо ризични продавачи врз основа на било што друго освен 
опремата и технологијата која ја користат.  
Постојат големи недостатоци во постапката за процена на ризик на 
добавувачите на хардвер и софтвер која ќе ја спроведува АЕК. 
Постапката за процена не е прецизно регулирана. Конкретно, Нацрт-
Подзаконските акти не предвидуваат учество на снабдувачот на 
хардвер или софтвер кој е предмет на процена, во постапката, и покрај 
тоа што АЕК во истата ќе одлучува за можноста било кој снабдувач да 
продолжи со работа во Северна Македонија или ќе се соочи со 
исклучување од пазарот.  
Дополнително, би сакале да укажеме на фактот дека Методологијата 
не предвидува можност за производителите и добавувачите да 
приговараат на резултатите од процената ниту пак ги регулира нивните 
права на правен лек во постапката. 

Член 4  
Следствено на објаснувањето погоре, предлагаме членот 4 да гласи:  

„На барање на Агенцијата, операторите се должни да достават 
информација и податоци за критични компоненти и чувствителни 

делови за 5G електронската комуникациска мрежа, согласно 

Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
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објавената Листа на критични компоненти и чувствителни делови 
на 5G електронските комуникациски мрежи која ја донесува 

Директорот на Агенцијата. 
Информацијата треба да ги содржи следните податоци за 
производител и/или добавувач за секоја од критичните компоненти 
и чувствителни делови од 5G електронската комуникациска мрежа:  

 Земја – седиште, (земјата во која добавувачот и/или 
производителот на мрежна опрема имаат регистрирано седиште);  

 информации дали се јавно достапни податоците за нивните 
основачи, деловни соработници, како и за органите на управување и 
раководење;  

 информации дали поддржуваат иновации и ги почитуваат 
авторските и сродни права, како и правата од индустриска 
сопственост;  

 информации дали се финансираат транспарентно, согласно со 
најдобрите практики за набавки, инвестиции и склучување на 
договори;  

 квалитетот на производите на добавувачот и практиките за 
сајбер безбедност, вклучувајќи и контрола врз ланецот на 
снабдување и дали им се дава доволен приоритет на безбедносните 
практики;  

 дали добавувачот има добиено сертификат за сајбер безбедност 
од Европската Унија, како што е NESAS;  

 сајбер безбедносни инциденти поврзани со добавувачот;  

 дали добавувачот постапува во согласност со применливите 
закони од областа на заштитата на личните податоци.“  
 
Како дополнение на предлозите наведени погоре, би сакале да 
укажеме дека иницијалните критериуми ги отвораат и следните 
прашања:  
Методологијата не регулира како операторите треба да ги прибават 
овие податоци, на пр:  

Член 166-д опфаќа обврски за операторите вклучително користење на 
ЕУ - сертификација за компоненти на мрежата при набавка на 
мрежната опрема,  Обврските за заштита на лични податоци се 
дефинирани во посебен Закон за заштита на личните податоци.  
Критериумите опфатени со методологијата се утврдени во Законот и се 
согласно Strategic Measure SM03 од документот Cybersecurity of 5G 
networks EU Toolbox of risk mitigating measures. Предмет на 
Методолгоијата е стратешката мерка SM03, и не ги опфаќа 
предложените технички мерки. 
Предлогот не се прифаќа. 
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 дали овие податоци ќе се прибавуваат од надлежни органи или од 
добавувачите;  

 како операторот ќе докаже дека податоците кои ги доставил се 
веродостојни;  

 дали операторите треба да ги достават сите кумулативно наведени 
податоци или е доволно да достават еден од податоците наведени во 
листата;  
 
Горенаведените прашања ја доведуваат во прашање Методологијата 

во целост, со оглед да во истата недостига процедурална одредба како 
би се обезбедила транспарентност и веродостојност на постапната за 

процена. 

Член 5  
Во предложениот текст на Методологијата, член 5 гласи:  
„Врз основа на доставените податоци од член 4, Агенцијата за 
електронски комуникации ќе побара мислење од надлежно тело за 
заштита на национална безбедност дали производителите и 
добавувачите се под надзор на влада на друга држава без независна 
судска контрола и претставуваат ризик за националната 
безбедност.“  
Оригиналната форма на одредбата која пропишува дека надлежното 
тело за заштита на национална безбедност дава мислење во однос на 
недостатокот на независна судска контрола е премногу опширна и 
остава простор за различни толкувања.  
Дополнително, АЕК би требало единствено да го земе предвид 
мислењето како насока и независно да одлучи дали ова би влијаело 
врз рангирањето на добавувачите и производителите на мрежна 
опрема како високо ризични доколку сите други критериуми наведени 
во членот 3 од Методологијата се исполнети.  
Следствено на ова, препорачуваме текстот на членот 5 да биде 
изменет на следниот начин:  

Согласно член 5 од Методологијата, АЕК ќе побара мислење од 
надлежно тело за заштита на назионална безбедност, а согласно 
надлежностите во Закон за национална безбедност, тоа е Агенција за 
национална безбедност. Заради појаснување, член 5 од 
Методологијата ќе биде прецизиран. 
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„Врз основа на доставените податоци од член 4, Агенцијата за 
електронски комуникации ќе побара мислење од надлежната 
Комисија или тело за заштита на сајбер безбедност како 
консултација, дали производителите и добавувачите се под надзор 
на влада на друга држава без независна судска контрола и 
претставуваат ризик за националната безбедност.“  
Горенаведените измени се особено предложени со оглед да во 
предметната одредба не е предвидено каква е постапката и кој е 
надлежен да утврдува дали одредена држава има недостаток на 
независна судска контрола и претставува ризик за националната 
безбедност. 

Член 6  
Во склоп на предложените измени кон критериумите за процена, 
предлагаме членот 6 да биде изменет на следниот начин:  
„Врз основа на мислењето од член 5, производителите и 
добавувачите кои се под надзор на влада на друга држава без 
независна судска контрола и/или претставуваат ризик за 
националната безбедност Агенцијата за електронски комуникации 
ќе ги оцени како високо ризични.  
Агенцијата независно ќе ги оцени како високо ризични 
производителите и добавувачите и доколку се кумулативно 
исполнети следните критериуми:  

 добавувачите и производителите немаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење,  

 добавувачите и производителите не поддржуваат иновации и не 
ги почитуваат авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост,  

 добавувачите и производителите не се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, 
инвестиции и склучување на договори;  

 квалитетот на производите на добавувачот и практиките за 
сајбер безбедност, вклучувајќи и контрола врз ланецот на 

Сметаме дека еден исполнет услов е доволен за да се оцени 
добавувачот за високо ризичен, согласно член 166-а став 4 од ЗЕК. 
Критериумите опфатени со методологијата се утврдени во Законот и се 
согласно Strategic Measure SM03 од документот Cybersecurity of 5G 
networks EU Toolbox of risk mitigating measures. 
Предмет на Методолгоијата е стратешката мерка СМ03, и не ги опфаќа 
предложените технички мерки и сценарија. 
Предлогот не се прифаќа. 
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снабдување и безбедносните практики не претставуваат доволен 
приоритет;  

 добавувачот нема добиено сертификат за сајбер безбедност од 
Европската Унија, како што е NESAS;  

 Биле пријавени сајбер безбедносни инциденти поврзани со 
добавувачот во последните 2 години;  

 добавувачот не постапува во согласност со применливите закони 
од областа на заштитата на личните податоци.“  
 
Со поставување на барањето за кумулативно исполнување на сите 
наведени критериуми за да добавувачите или производителите на 
мрежна опрема се сметаат како високо ризични, се избегнува 
добавувачите и производителите на мрежна опрема да бидат 
дискриминирани и исклучени доколку не исполнуваат еден, а ги 
исполнуваат сите останати критериуми. Ова е особено важно да се 
земе предвид доколку добавувачите или производителите на мрежна 
опрема доаѓаат од земји каде што согласно законите на тие земји не се 
обврзани да исполнат некој од наведените критериуми (како на 
пример давање информации за нивните основачи или деловни 
соработници на јавноста). Имајќи предвид дека АЕК мора да го 
почитува принципот на недискриминација и заштита на 
конкуренцијата, со поставување на барањетоза кумулативно 
исполнување на критериумите се обезбедува фер третман на 
добавувачите и производителите на мрежна опрема, особено со 
вклучување на додадените критериуми кои се однесуваат на сајбер 
безбедност која е релевантна за оваа предметна материја.  
Во овој случај, во Методологијата исто така недостасува процедурална 
информација во врска со тоа како АЕК ќе ги утврдува сите информации 
наведени во листата во предметниот член. 

Член 7  
Предлагаме текстот на членот 7 да се измени на следниот начин:  
„(1) Врз основа на доставените информации од член 4 и член 5, а во 
врска со член 6, Агенцијата за електронски комуникации периодично 

Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
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ќе изготвува детална Процена на профилот на ризик на национално 
ниво на сите релевантни добавувачи и производители на критични 
компоненти и чувствителни делови за 5G електронската 
комуникациска мрежа, за која ќе бидат известени релевантните 
засегнати страни.  
(2) Добавувачите и производителите кои ќе бидат оценети како 
високо ризични ќе имаат право во рок од осум дена од објавување на 
Процената, да изјават приговор на содржината на Процената до 
Комисијата на Агенцијата која е овластена да одлучува по овие 
приговори.  
(3) Доколку Комисијата го одбие изјавениот приговор, подносител 
на приговорот ќе има право да поднесе тужба до надлежен суд 
согласно Законот за управната постапка.“  
Законот за облигациони односи ја гарантира заштитата на личните 
права, посебно за правни лица кои ги уживаат правата на добар глас и 
углед, назив односно фирма, деловна тајна, слобода на 
претприемништво и други лични права. Јавното објавување на листа 
на веб страницата на АЕК во која би биле обележани одредени 
добавувачи и производители на критични компоненти и чувствителни 
делови како високо ризични може да има негативно влијание врз 
нивниот углед и да предизвика ситуација каде операторите или 
другите релевантни засегнати страни ќе одберат да не соработуваат со 
овие компании како резултат на нарушениот углед.  
Согласно член 50 од Уставот: „ Се гарантира судска заштита на 
законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите 
институции што вршат јавни овластувања.“ Согласно наведеното, на 
добавувачите и производителите кои се оценети како високо ризични 
мора да им се овозможи правото на судска заштита. Во спротивно 
истите ќе бидат приморани својата заштита да ја бараат пред 
Уставниот суд на Република Северна Македонија и пред Европскиот 
суд за човекови права. 

член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Обврските предвидени во предлог подзаконските акти изготвени и 
усогласени согласно измените и дополнувањата на ЗЕК се однесуваат 
на операторите кои поседуваат/користат електронска комуникациска 
мрежа. Со измените се наметнуваат обврски на операторите, не на 
производителите и добавувачите. 
Предлогот не се прифаќа. 

 
IV. Конкретни измени кон Листата  
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Коментар Одговор 
Наслов и член 1  

Предлагаме насловот на Листата, како и текстот на членот 1, да се 

прецизираат на начин што ќе биде наведено дека со Листата се 

утврдуваат критични компоненти и чувствителни делови на 5G 

електронските комуникациски мрежи.   

Предлогот не се прифаќа.  
Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
 

Член 2  

Предлагаме текстот на членот 2 да се измени на начин на кој во иднина 

ќе гласи:  
„Целта на Листата на критични компоненти и чувствителни делови 

на 5G електронските комуникациски мрежи е наметнување обврски 

за ограничување или исклучување на можноста за снабдување на 

опрема за критичните компоненти и чувствителните делови на 5G 

електронските комуникациски мрежи врз основа на вистински 

идентификуваниот ризик и со примена на принципот на 

пропорционалност со цел ублажување на вистинските и големи 

ризици по мрежната безбедност, од добавувачи и производители што 

се сметаат за високо ризични, согласно со процената на профилот на 

ризик.”  

Со прецизирање на фактот дека Листата се однесува на 5G 

електронските комуникациски мрежи се обезбедува сигурност за 

операторите кои во моментот користат опрема од претходни генерации 

на широкопојасни мобилни мрежни технологии (broadband cellular 

network technologies) и електронските комуникациски мрежи во целост, 

Предлогот не се прифаќа.  
Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
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со оглед на тоа што истите нема да подлежат на обврска за промена на 

целокупната опрема која во моментот ја користат, што би можело да 

им создаде дополнителни трошоци. Наместо ова, операторите ќе мора 

уште од почеток да ја осигурат безбедноста и сигурноста на новата 

имплементирана 5G мрежна опрема. Ова е важно да се прецизира како 

би се избегнала ретроактивна примена на Листата, која би била 

противуставна, со оглед на тоа што Уставот гарантира дека законите и 

другите прописи не можат да имаат ретроактивно дејство.  

Со наложување на идентификација на вистинскиот ризик во однос на 

тоа дали опремата која се користи е со висок ризик има за цел да се 

избегне злоупотреба на овластувањето на АЕК да ги ограничи или 

исклучи добавувачите и производителите на мрежна опрема од 

пазарот. Наместо ова, опремата и нејзините составни делови треба да 

се гледаат пропорционално со проценетото ниво на ризик на 

добавувачот и производителот на мрежна опрема. Доколку одредена 

опрема содржи компоненти кои не се сметаат за КРИТИЧНИ, како што 

е понатаму пропишано со членот 6 (иако може да се сметаат за опрема 

со пониско ниво на чувствителност согласно Прилог 2), и 

релевантниот добавувач или производител на мрежна опрема не се 

смета за високо ризичен согласно процената на профилот на ризик, 

таквата опрема не треба да биде ограничена или исклучена од пазарот.  

Дополнително, Toolbox 5G на Европската Унија се насоки за 

обезбедување исклучиво на 5G опрема и технологии и не вклучуваат 

постара генерација на опрема како 4G и 3G.  

Следствено на потребата за соодветна примена на принципот на 

пропорционалност, наместо комплетно исклучување на добавувачите и 

производителите на мрежна опрема од учество во изградбата на 5G 

мрежата, предлагаме да се воведе помалку штетна мерка за оние кои се 

сметаат како високо ризични, како на пример ограничување на опсегот 

на деловното работење или ограничување на нивниот пазарен удел во 

5G бизнисот.  

Член 3, член 4 и член 5  

Имајќи го предвид ставот на Хуавеи дека Листата и Методологијата се 

применуваат само на 5G мрежата, предлагаме членовите 3, 4 и 5 да 

бидат изменети на следниот начин:  

 Предлогот не се прифаќа.  
Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
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„Член 3  

Утврдувањето на критични компоненти и чувствителни 
делови на електронските комуникациски мрежи е со посебен осврт 
на мрежи во кои е имплементирана 5G технологија.“ 
„Член 4  

Листата на критични компоненти и чувствителни делови на 5G 

електронските комуникациски мрежи е дефинирана согласно 

документите „Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk 

mitigating measures“, „EU coordinated risk assessment of the 

cybersecurity of 5G networks“, ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute) и 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 

стандардите, релевантните упатства на ENISA (European Union 

Agency for Cybersecurity), како и програмите на Европската Унија и 

националните стратегии за безбедност и одбрана.“  

„Член 5  

Критични компоненти и чувствителни делови на 5G електронските 

комуникациски мрежи  

(1) Критични компоненти и чувствителни делови на 5G 

електронските комуникациски мрежи се компоненти и делови коишто 

ги обезбедуваат следните функционалности:  

 Функционалности на основната мрежа, определени во 

релевантните ETSI (European Telecommunication Standards Institute) 

стандарди и  

 Функционалност преку која или во случај на чие нарушување е 

можно да се влијае на најмалку 1.000 крајни корисници или на 

електронска комуникациска мрежа на друг оператор.  

 

(2) Во согласност со ETSI (European Telecommunication Standards 

Institute) стандардите, за функционалности на основната мрежа се 

сметаат оние кои се од суштинско значење за управување, 

организација, размена на информации и податоци во мрежата, 

усогласеност со регулаторните барања, обезбедување на доверливост 

на податоците на корисниците или достапност на мрежата.  

Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
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(3) Во Прилог 1 е даден пример на функционалностите на основната 
мрежа определени со релевантните ETSI (European 
Telecommunication Standards) стандарди.“ 
Член 6  

Предлагаме нивото на чувствителност на елементите и 

функционалностите за електронските комуникациски мрежи со 5G 

технологии кои се сметаат како критични компоненти и чувствителни 

делови да се промени од ВИСОКО на КРИТИЧНО.  

Поради ова, предлагаме текстот на членот 6 во иднина да гласи:  

„Како критични компоненти и чувствителни делови се сметаат 

елементите и функционалностите со ниво на чувствителност 

КРИТИЧНО за електронските комуникациски мрежи со 5G 

технологии, наведени во Прилог 2.“ 

Аргументот против критичноста на мрежата за радио пристап („RAN“) 

е фактот дека постои јасна поделба на RAN и CORE во 5G. Од оваа 

гледна точка, RAN функционира како цевка помеѓу мобилниот уред и 

основната мрежа и управува само со радио пристап за пренесување на 

енкриптирана корисничка рамнина и контролна рамнина во основната 

мрежа. Опремата на корисниците („UE“) одржува директна конекција 

со основната мрежа која што е транспарентна кон RAN. Врши одлична 

работа при пренос на податоци преку радио интерфејс, но тоа е 

основата која што управува со врската – конекцијата и безбедноста. 

Оваа поделба на функциите помеѓу RAN и CORE овозможува 

поефикасен развој на мобилните стандарди, каде што двете области 

можат да се развијат независно до одреден степен. Различни RAN 

можат беспрекорно да соработуваат со постојната основна мрежа 

користејќи добро стандардизирани интерфејси. Ова ја подобрува 

еластичноста и ја поттикнува конкуренцијата, вклучително и ја 

подобрува безбедноста. Ова е исто така причината зошто оваа поделба 

ќе остане како еден од клучните принципи во мобилните мрежи.  

Од безбедносен аспект, поделбата на RAN значи дека неговото 
работење не може да влијае врз основната (core) безбедност. Па така, 
грижата за безбедноста треба да биде насочена кон 5G основата (5G 
core). 

Предлогот не се прифаќа. Агенцијата ги смета за критични компоненти 
и чувствителни делови елементите и функционалностите со ниво на 
чувствителност ВИСОКО или КРИТИЧНО за електронските 
комуникациски мрежи со 5G технологии, дадени во Прилог 2 кон 
Листа на критични компоненти и чувствителни делови на 
електронските комуникациски мрежи. 
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Прилог 1  

Со оглед на горенаведеното, предлагаме да се измени Прилог 1 со тоа 

што ќе се задржи само делот кој се однесува на функционирање на 5G 

мрежата. Затоа, предлагаме Прилог 1 да гласи:  

“ПРИЛОГ 1: Функционалности на основната мрежа, определени со 

релевантните ETSI стандарди (European Telecommunication Standards 

Institute) кои се однесуваат на 5G мрежите  

1. 5G основни мрежи:  

1.1. NSSF – Network Slice Selection Function  

1.2. NEF – Network Exposure Function  

1.3. NRF – Network Repository Function  

1.4. PCF – Policy Control Function  

1.5. UDM – User Data Management  

1.6. AF – Application Function  

1.7. AUSF – Authentication Server Function  

1.8. AMF – Access ja Mobility Management Function  

1.9. SMF – Session Management function  

1.10. SMSF – Short Message Service Function  

1.11. UPF – User Plane Function  

1.12. CHF – Charging Function  

1.13. W-AGF – Wireline Access Gateway Function  

1.14. NWDAF – Network Data Analytic Function  

1.15. 5G-EIR – 5G Equipment Identity Register  

1.16. UDR – Unified Data Repository  

1.17. UDSF – Unstructured Data Storage Function  

1.18. N3IWF – Non-3GPP InterWorking Function  

1.19. TNGF – Trusted Non-3GPP Gateway Function  

1.20. TWIF – Trusted WLAN Interworking Function  

1.21. SEPP – Security Edge Protection Proxy  

1.22. I-NEF – Intermediate NEF  

1.23. SCP – Service Communication Proxy  

 

Предлогот не се прифаќа. Согласно Законот за изменување и 
дополнување на законот за електронските комуникации, Службен 
весник на РСМ, бр. 92 од 26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
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Новите стандарди и функционалностите на основната мрежа се 

ажурираат и објавуваат на https://www.etsi.org/”  

 

 

 

 

КОМЕНТАРИ ОД ЛАНСКИ, ГАНЗГЕР + ПАРТНЕР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ 
Коментар Одговор 

Член 1 од Методологијата гласи: 
“Со оваа Методологија се утврдува процена на профилот на ризик на 
добавувачи и производители на мрежна опрема, за критични компоненти 
и чувствителни делови во електронските комуникациски мрежи 
идентификувани во Листа на критични компоненти и чувствителните 
делови на електронските комуникациски мрежи која ја донесува 
Директорот на Агенцијата.” 
 
Мислења и препораки: Со конкретниот член структуриран на ваков начин 
се доведува до прашање веќе вградената опрема кај операторите од 
страна на добавувачи кои би можеле да се најдат на наведената Листа на 
критични компоненти. Со ова би се отворило прашањето на ретроактивно 
дејство на прописите, којшто согласно највискиот правен акт на државата, 
Уставот е јасно и изрично наведено дека законите и другите прописи не 
можат да имаат ретроактивно дејство, освен по исклучок, во случаи кога 
тоа е поповолно за граѓаните. Оттука, воопшто не може да се смета дека 
во конкретниот случај донесување на ваков Подзаконски акт би било 
поповолно за граѓаните, знаејќи го фактот дека во моментот во Република 
Северна Македонија најголемите оператори користат опрема од 
добавувачи коишто би се нашле на споменатата Листа и со тоа веќе 
вградената опрема на оператотире би станала не употреблива и 
невалидна . Од таа причина е потребно конкретизирање на фактот дека 

Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за електронските 
комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува Методологија за 
процена на профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна опрема, при 
што се земаат предвид барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано 
дека се однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува листа на критични 
компоненти и чувствителните делови на електронските комуникациски мрежи согласно 
со ставот (3) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Методологијата се користи за процена на профил на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема за критични компоненти и чувствителни делови во 
електронските комуникациски мрежи кои се идентификувани во Листата на критични 
компоненти и чувствителни делови на електронски комуникациски мрежи, како што е 
утврдено во Законот за електронските комуникации. 
Овие два подзаконски акти се целосно усогласени со измените на ЗЕК. 
Предлогот не се прифаќа.  
Вашиот предлог би бил соодветен доколку би бил упатен во период на донесување на 
Измените на законот за електронските комуникации. 
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Методологијата се однесува изречно на производителите на 5G мрежна 
опрема и со тоа се намалува ризикот за потенцијална ретроактивна 
примена на подзаконските акти. Дополнително, Toolbox 5G на Европската 
Унија се насоки за обезбедување исклучиво на 5G опрема и технологии и 
не вклучуваат постара генерација на опрема како 4G и 3G. 
 
 
 
 
 

Член 3 од Методологијата гласи:  
 
“Агенцијата за електронски комуникации во соработка со Националниот 
центар за одговор на компјутерски инцидент периодично изработува 
детална процена на профилот на ризик за добавувачи и производители на 
мрежна опрема кај операторите. При процената ќе ги земе особено во 
предвид следните фактори: a) дали добавувачите и производителите се 
под надзор на влада на друга  
држава без независна судска контрола, b) дали добавувачите и 
производителите имаат јавно достапни информации за нивните основачи, 
деловни соработници, како и за органите на управување и раководење, c) 
дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и ги 
почитуваат авторските и сродните права, како и правата од индустриска 
сопственост, d) дали добавувачите и производителите се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, инвестиции 
и склучување на договори. ” 
 
Мислења и препораки: Првенствено во конкретниот член, непрецизно е 
наведено колку периодично ќе биде изработена деталната процена на 
профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна опрема кај 
операторите, дотолку повеќе што апсолутно е нејасно како и накој начин 
ќе биде изработена истата, имајќи предвид дека станува збор за детална 
проценка чијашто постапка би требало да биде усогласена со ЕУ 

Согласно член 166-a став 3 Агенцијата во соработка со МКД-ЦИРТ ги определува 
критичните компоненти и чуствителните делови на електронските комуникациски 
мрежи. МКД-ЦИРТ е служба која функционира во рамките на АЕК. 
Критериумите опфатени со методологијата се утврдени во Законот и се согласно Strategic 
Measure SM03 од документот Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating 
measures.  
Предмет на Методологијата е стратешката мерка СМ03, и не ги опфаќа предложените 
технички мерки. 
Согласно ЗЕК сите служби кои вршат надзор подготвуваат Годишна програма за стручен 
надзор во кој ќе се утврди временската рамка за вршење на надзорот и истата се 
подготвува секоја година. 
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регулативата (ISO/IEC:27005 risk assessment, EU coordinated risk assessment 
of the cybersecurity of 5G networks – Report). ,,При процена ќе ги земе 
особено во предвид следните фактори” – реченицата е контрадикторна и 
граматички погрешна. Имено, нејасно е дали само Агенцијата ќе ги земе 
предвид наведените фактори или Националниот центар за одговор на 
компјутерски инцидент, затоа што во реченицата погоре е наведено дека 
двете институции ќе соработуваат во делот на изработка на процената 
ризик, а со начинот на којшто е форумилирана оваа реченица се реферира 
во еднина односно се упатува на една инстиуција да ги зема предвид 
наброените фактори.Дотолку повеќе што, предложените фактори во 
Методологијата како такви се склони на екстензивно и субјективно 
толкување од страна на институциите и вака наведени, воопшто нема да 
ја остварат целта за која што се поставени, едниствено можат да 
предизвикаат негативен исход за одредени добавувачи. Во 
Методологијата комплетно недостасуваат технички критериуми кои се 
објективни и еднозначни. 

Член 4 во Методологијата гласи: 
 
“На барање на Агенцијата, операторите се должни да достават 
информација и податоци за критични компоненти и чувствителни делови 
за електронската комуникациска мрежа, согласно објавената Листа на 
критични компоненти и чувствителните делови на електронските 
комуникациски мрежи која ја донесува Директорот на Агенцијата. 
Информацијата треба да ги содржи следните податоци за производител 
и/или добавувач за секоја од критичните компоненти и чувствителни 
делови од електронската комуникациска мрежа: i. земја-седиште, ii. 
информации дали се јавно достапни податоците за нивните основачи, 
деловни соработници, како и за органите на управување и раководење, 
информации дали поддржуваат иновации и ги почитуваат авторските и 
сродните права, како и правата од индустриска сопственост iv. 
информации дали се финансираат транспарентно, согласно со најдобрите 
практики за набавки, инвестиции и склучување на договори” 
 

Предлогот е делумно прифатен и измените се имплементирани во член 4,5 и 7 од 
Методологија за процена на профилот на ризик  на добавувачи и производители на 
мрежна опрема. Сметаме дека еден исполнет услов е доволен за да се оцени 
добавувачот за високо ризичен, согласно член 166-а став 4 од ЗЕК. 
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Мислења и препораки: Во член 4 од Методологијата постојат 
недоречености особено во процедурален аспект, односно овој член не 
дава доволно информации за роковите во кои операторите се обврзани 
да ги достават бараните информации. Понатака, овој член не дава 
информација како и на кој начин операторите ќе ги прибават овие барани 
информации и од какви извори истите ќе треба да ги прибават, тука се 
поставува и прашањето за верификација на изворот на податоците и 
прашањето дали операторите ќе треба овие податоци да ги достават 
кумулативно или е доволно еден од овие податоци да се достави да се 
смета дека нивната обврска е извршена. Особено предлагаме да се 
обврне внимание на информацијата која се однесува на земјата на 
потекло, бидејќи истата може да се толкува како дискриминаторен 
елемент и елемент кој попречува конкуренција и слобода на движење на 
стоки и услуги. Наше мислење е дека податокот на земја за потекло треба 
да се дефинира во која насока се бара како информација за да се спречи 
погрешно толкување и негативен ефект во процесот на проценка на ризик 
на добавувачот 
 

Член 5 од Методологијата гласи: 
 
“Врз основа на доставените податоци од Член 4, Агенцијата за 
електронски комуникации ќе побара мислење од надлежно тело за 
заштита на национална безбедност дали производителите и добавувачите 
се под надзор на влада на друга држава без независна судска контрола и 
претставуваат ризик за националната безбедност”. 
 
Мислења и препораки: Забелешката во однос на овој член се однесува на 
фактот дека истиот не овозможува информација кој е тој надлежен орган 
и кои се квалификацииите на органот за да даде такво мислење и начинот 
на којшто ќе се утврди бараното мислење. Втората забелешка се однесува 
на фактот дека процесот на утврдување, дали производителот и 
добавувачот се под надзор на влада на друга држава без независна судска 
контрола е субјективен. Со цел специфицирање на овој процес во 

Податоците дали производителите и добавувачите се под надзор на влада на друга 
држава без независна судска контрола и претставуваат ризик за националната безбедност 
се податоци кои по нивната природа може да ги обезбеди надлежното тело за 
национална  безбедност согласно нивните надлежности. 
 Сметаме дека еден исполнет услов е доволен за да се оцени добавувачот за високо 
ризичен, согласно член 166-а став 4 од ЗЕК. 
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Методологијата, предлагаме да се внесат одредби кои упатуваат на ЕУ 
Директивата на Европскиот Парламент и Европскиот Совет за 
идентификување на високо ризични трети земји со стратешки 
недостатоци. Воедно тука се поставува потребата за дефинирање дали во 
ова мислење, условите за исклучување на добувавувачи и производители 
кумулативно ќе се земат предвид со другите фактори од оваа 
Методологија. Дотолку повеќе што во конкретниот член, недостасува 
информација од процедурален аспект: Како Агенцијата ќе ги утврдува сите 
информации наведени во овој член, особено во смисла на тоа дали 
зборовите ,,и/или” ќе значат кумулативен услов кој треба да биде 
исполнет од страна на производителите и добавувачите? 
 
 
 
 
 

Член 7 од Методологијата гласи: 
 
“Врз основа на доставените информации од член 4 и 5, а во врска со член 
6 Агенцијата за електронски комуникации периодично ќе изготвува 
детална Процена на профилот на ризик на национално ниво на сите 
релевантни добавувачи и производители на критични компоненти и 
чувствителни делови за електронската комуникациска мрежа, која ќе ја 
објавува на својата веб страна”. 
 
Мислења и препораки: Земајќи го предвид фактот дека Република 
С.Македонија е членка со статус кандидат за пристап во Европската Унија, 
истата има став и пракса за усогласување со ACQUIS COMMUNAUTAIRE, 
потребно е регулативата да биде усогласена во оваа насока. Законот за 
електронски комуникации треба да биде во согласност со Законот за 
општата управна постапка кој е веќе усогласен со Европските директиви, а 
овие подзаконски акти треба да бидат во согласност со претходно 
споменатите закони а во крајна линија сите треба да бидат усогласени со 

Предмет на регулатива е уредување на обврските на операторите во однос на 
безбедноста на електорнските комуникациски мрежи. 
 
Постапката за донесување на подзаконските акти се уредува според член 10 став 1, 2, 3 и 
4 од ЗЕК. 
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одредбите на Уставот на РСМ. Врз основа на член 50 ст.2 од Уставот и 
неговите амандмани ,,Се гарантира судска заштита на законитоста на 
поединечните акти на државната управа и на другите институции што 
вршат јавни овластувања”. Согласно Законот за општа управна постапка 
,,јавен орган” се министерставата, органите на државната управа, 
организации утврдени со закон, другите државни органи, правните и 
физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни 
овластувања, како и органите на општината на градот Скопје и општините 
на градот Скопје”. Според овој закон Агенцијата е дефинирана како јавен 
орган, односно давател на услуги, коишто пак се дефинирани како правно 
лице кои врз основа на закон е овластено да дава јавни услуги или услуги 
од општ интерес. Според Законот за електронски комуникации и овие 
подзаконски акти, Агенцијата како орган со јавни овластувања е овластена 
повремено да изготвува Листа на ризични производители и добавувачи 
која се смета за реален акт, согласно Законот за општа управна постапка, 
против кој е задолжително да се предвиди приговор против Листата која 
претставува реален акт. Овој подзаконски акт не предвидува 
процедурално уредување на правната заштита против Листата како 
реален акт, односно во Методологијата не е опишано, ниту уредено 
правото на добавувачите и производителите на мрежната опрема да 
приговорат, доколку се најдат на Листата која ќе биде објавена на веб 
страната на Агенцијата 

 

 

КОМЕНТАРИ ОД НЕОТЕЛ 
Во врска во јавната расправа објавена од Ваша страна на 03.08.2021 
година во врска со документите „Методологија за процена на 
профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна 
опрема" и „Листа на критични компоненти и чувствителни делови на 
електронските комуникациски мрежи", би сакале да ги искажеме 

Согласно ЗЕК сите служби кои вршат надзор подготвуваат Годишна 
програма за стручен надзор во кој ќе се утврди временската рамка за 
вршење на надзорот и истата се подготвува секоја година. 
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нашите коментари, забелешки и предлози на погоре наведените 
документи.  
Пред се мораме да напоменеме дека во документите не е јасно 
дефинирано како ќе се одвива целата процедура. Не е јасно 
дефинирано на што конкретно се однесуваат овие нови „правила". 
Согласно членот 166-а од ЗЕК: ,,Проценка на профилот на ризик кај 
добавувачите и производителите мрежи кај операторите (1) 
Агенцијата во соработка со Националниот Центар за одговор на 
Компјутерски Инциденти периодично изработува детална процена на 
профилот на ризик на национално ниво на сите релевантни 
добавувачи и производители на мрежна опрема кај операторите. (2) 
Агенцијата наметнува обврски за ограничување или исклучување на 
можноста за снабдување на опрема за критичните компоненти и 
чувствителните делови на електронските комуникациски мрежи со цел 
ублажување на ризиците по мрежната безбедност, од добавувачи и 
производители што се сметаат за високо ризични, согласно со 
процената на профилот на ризик од ставот (1) на овој член. (З) 
Агенцијата во соработка со Националниот Центар за одговор на 
Компјутерски Инциденти ги определува критичните компоненти и 
чувствителните делови на електронските комуникациски мрежи. (4) 
При процена на профилот на ризик за добавувачите и 
производителите на мрежна опрема, Агенцијата ќе ги земе во предвид 
особено следниве фактори: -дали добавувачите и производителите се 
под надзор на влада на друга држава без независна судска контрола, -
дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење, -доли добавувачите и 
производителите поддржуваат иновации и ги почитуваат автарските и 
сродните права, како и правата од индустриска сопственост, -дали 
добавувачите и производителите се финансираат транспарентно, 
согласна со најдобрите практики за набавки, инвестиции и склучување 
на договори. (5} Директорот но Агенцијата донесува Методологија за 
процена на профилот на ризик на добавувачи и производители но 



 

48 
 

мрежна опрема, при што се земаат предвид барањата од ставот (4) но 
овој член. (б} Директорот на Агенцијата донесува листа на критични 
компоненти и чувствителните делови на електронските 
комуникациски мрежи согласно со ставот (З} на овој член." 
Согласно погоре наведеното, никаде не е наведено дали ова се 
однесува и на постоечката опрема која ја поседуваат операторите или 
пак се однесува само за новата опрема која операторите би ја 
набавиле во иднина. Постоечката опрема која ја користат операторите 
е набавена додека немало никакви рестрикции, односно листи за 
критични компоненти и за истата операторите имаат вложено огромни 
финансиски средства како за набавка на истата, така и за 
имплементација на истата и за обука на вработените. Напоменато е во 
членот дека ќе се прави и периодична проценка! За колкав период 
станува збор и повторно дали истата ќе се однесува за веќе набавена 
опрема на операторите? Предлагаме да се дефинира временски рок 
кој не би бил пократок од 2 (две) години. За операторите е многу 
важно да имаат некаков увид во процесот на набавки и на основа на 
тоа да го планираат целиот процес на своите инвестиции. Ова од 
причина што самиот процес на прибирање на понуди, одлука за избор 
и самата набавка некогаш трае и повеќе од една година, па е потребно 
да се има некаква сигурност дека во меѓу време не може да се случи 
некој производител/ добавувач да добие статус на ризичен ако 
претходно воопшто не бил на листата. 
Околу претходно набавената опрема, сметаме дека треба да се 
направи дополнување и да се напомене дека истото ќе важи откако 
соодветната технологија не го достигне статусот ЕоЅ (End of Support), за 
понатаму истата да биде соодветно заменета според новата листа. 

Во членот 4 од Методологијата наведени се прашања/обврски до 
операторите кои речиси е невозможно да ги одговорат или да 
обезбедат информации, како на пример: ,,информации дали 
поддржуваат иновации и ги почитуваат авторските и сродните права, 
како и правата од индустриска сопственост информации дали се 
финансираат транспарентно, согласно со најдобрите практики зо 

Предлогот не се прифаќа. 
Со оглед на тоа што операторите склучуваат договори со добавувачите  
и производителите, сметаме дека бараните податоци треба да ги 
обезбедат операторите. 
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набавки, инвестиции и склучување на договори". Овие прашања не се 
во доменот на работење на операторите. Сметаме дека овие 
информации, АЕК или друг надлежен орган треба да ги обезбеди по 
службена должност и по официјални државни институции како МНР 
или слично. Операторите не се во позиција да обезбедат релевантни и 
проверени информации и затоа не би требало да им се наметнува 
ваквата обврска, која што операторите не би можеле да ја исполнат. 

Во документите во повеќе членови се повикува на „Cybersecurity of 5G 
networks EU Toolbox of risk mitigating measures", ,,EU coordinated risk 
assessment of the cybersecurity of SG networks, ETSI (European 
Telecommunications Standards lnstitute) и ЗGРР (3rd Generation 
Partnership Ргојесt) стандарди, кои исклучиво се однесуваат на 5G 
мрежата, од што произлегува прашањето дали овие документи се 
однесуваат исклучиво на 5G мрежата или пак на сите функционалности 
на основната мрежа, земајќи го во предвид и член 5 став 1 од Листата 
на критични компоненти и чувствителни делови на електронските 
комуникациските мрежи, каде е наведено: ,,(1) Критични компоненти 
и чувствителни делови но електронските комуникациски мрежи се 
компоненти и делови коишто ги обезбедуваат следните 
функционалности: функционалност преку која или во случај на чие 
нарушување е можно да се влијае на најмалку 1 ООО крајни 
корисници или на електронска комуникациска мрежа на друг 
оператор". Исто така никаде не е детално наведено за погоре 
наведените стандарди на кои точно документи се референцираат. 

Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Наведените стандарди не опфаќаат само 5G мрежи. 

Во однос на листата на критични компоненти сметаме дека во 
моментов во Македонија, како и во најголем дел на Европските 
држави, би требало да се фокусира ме само на елементите од SG 
мрежите. Во член 4 од листата се референцира на ЕУ тtoolbox-oт, што е 
за поздравување, но сметаме дека во овој момент нема потреба од 
проширување на опфатот надвор од 5G мрежите. Можеби во следна 
фаза, кога и Европските држави ќе го прошират опфатот (доколку тоа 
се случи?) и Северна Македонија да го следи тој развој. Во овој 
момент сметаме дека е избрзано да се воведува обврска и за 

Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
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останатите мрежи од едноставна причина што нема искуство во 
самиот процес, тоа се мрежи кои што се релативно стари и каде 
најголем дел од потенцијалните ризици се веќе отклонети, но исто 
така се со помал можно влијание. Поради сето ова сметаме дека 
членот бр.5 од листата, како и Прилог бр.1 би требало комплетно да се 
избришат, а да остане само регулацијата за SG мрежите и компоненти 
од тие мрежи. 

член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
 

Со воведување на вакви мерки, драстично ќе се намали 
конкуренцијата на пазарот на телекомуникациска опрема. Сето тоа ќе 
доведе до зголемување на цената за набавка на опремата, што ќе 
резултира со зголемување на цените на услугите за крајните 
корисници. Во листата на критични компоненти и чувствителни делови 
на електронските комуникациски мрежи се речиси наброени сите 
технологии, со што се наметнува замена на скоро сите компоненти на 
опремата на операторите. Истото би значело огромна, непотребна 
инвестиција за операторите која не би ја издржале без субвенција од 
државата. Наметнувањето на ваквите обврски би значело принудно 
затварање на сите мали и средни оператори, како и огромни загуби 
поради непланирани инвестиции за големите оператори.  
Ова води кон фаворизирање на одредени производители, со што ќе се 
наруши конкурентноста на телекомуникацискиот пазар, а цената за тоа 
на крај повторно би ја платиле крајните корисници. 

Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК,  Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Предлогот не се прифаќа. Вашиот предлог би бил соодветен доколку 
би бил упатен во период по Измените на законот за електронските 
комуникации, каде сите заинтересирани страни имаат право на 
коментари и забелешки. 
 

 

КОМЕНТАРИ ОД АДВОКАТСКО ДРУШТВО АПОСТОЛСКА, АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ СКОПЈЕ 
А.1. Во Уставот на Република Северна Македонија ("Уставот") изречно 
е наведено дека слободите и правата на индивидуите може да бидат 
ограничени само во одредени случаи утврдени со Уставот; и таквите 
ограничувања не може да дискриминираат врз основа на национално 

Нацрт-подзаконските акти се целосно усогласени и подготвени 
согласно измените и дополнувањата на ЗЕК. Ваквиот вид на коментари 
се однесуваат на период кога е дозволено секоја заинтересирана 
страна да даде свое мислење во постапката на донесување на 
измените и дополнувањата на Законот за електронските комуникации.  
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потекло (помеѓу другите). Сепак, со доделување на дискреционата моќ 
на Агенцијата електронски комуникации да наметнува ограничување 
или исклучување на добавувачите и производителите на мрежна 
опрема врз основа на нивното национално потекло е спротивно на 
Уставот. 
А.2. Согласно Уставот, еднаква правна позиција е гарантирана за сите 
страни во пазарот и Република Северна Македонија презема мерки 
против монополистичка позиција и монополистичко однесување на 
пазарот. Сепак, доколку го земеме фактот дека има мал број на 
добавувачи и производители на мрежна опрема и 5G технологија, 
особено на пазар мал како што е на Република Северна Македонија, 
усвојувањето на овие подзаконски акти може да биде закана за 
конкурентноста, со ограничување и влијание врз крајните потрошувачи 
и квалитетот на понудените услуги. 
А.3. Уставот исто така го гарантира правото на сопственост- ниту едно 
лице не може да биде лишено од, или да му биде ограничена 
сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен во случаи на 
јавен интерес утврден со законот. Со ограничување на базенот на 
добавувачи и производители на мрежна опрема со кои операторите 
вршат деловни активности, Методологијата директно влијае врз 
работењето на добавувачите и производителите на мрежна опрема, и 
се меша во правата на располагање на операторите. 
 

Измените и дополнувањата на ЗЕК се донесени и изгласани од 
Собранието на РСМ, а Агенцијата за електронски комуникации 
постапува согласно истите. 

А.4. Големи оператори во државата моментално користат опрема 
од производители на мрежна опрема кои можат да бидат исклучени 
со оваа предложена легислатива, правејќи ја нивната опрема 
бескорисна со тоа. Во Уставот на Република Северна Македонија јасно 
е предвидено дека законите и другите акти не може да имаат 
ретроактивно дејство, освен кога е тоа повеќе поволно за граѓаните. 
Сепак нејаснотиите на првично предложениот текст ја загрозува 
имплементацијата на оваа уставна одредба и може да се толкува како 
наметнување на операторите да ја сменат нивната постоечка опрема 
користена за поранешни генерации на технологии на мрежи. 

Сметаме дека коментарот се однесува на Законот за изменување и 
Дополнување на законот за електронските комуникации, Службен 
весник на РСМ, бр. 92 од 26.4.2021 година 



 

52 
 

А.5. Постои сомнеж за тоа дали одредбите во Методологијата се 
усогласени со одредбите веќе предвидени со Законот за електронски 
комуникации, Прво, Законот го наведува следното, помеѓу другото, 
како цел и обем на регулативата: (i) поттикнување на развојот на 
јавните мрежи и услуги за електронска комуникација во Република 
Северна Македонија, со цел да се обезбеди економски и социјален 
развој; (ii) обезбедувајќи ефикасна и одржлива конкуренција на 
пазарот за електронска комуникација; (iii) обезбедување на 
универзални услуги; и (iv) промовирајќи го развојот и поттикнувањето 
на инвестиции во јавните мрежи за електронска комуникација со 
воведување на нови технологии и услуги, и особено со воведување на 
следната генерација на јавни мрежи за електронска комуникација. Но, 
повеќе веројатно е дека одредени добавувачи ќе бидат ограничени 
дури и исклучени од пазарот по усвојувањето на подзаконските акти, и 
со тоа негативно ќе влијаат на развојот на јавните мрежи за 
електронска комуникација, инвестиции итн. Очигледно е дека 
предложениот текст на подзаконските акти е во спротивност со целите 
на Законот за електронски комуникации. 

Нацрт-подзаконските акти се целосно усогласени и подготвени 
согласно измените и дополнувањата на ЗЕК. Ваквиот вид на коментари 
се однесуваат на период кога е дозволено секоја заинтересирана 
страна да даде свое мислење во постапката на донесување на 
измените и дополнувањата на Законот за електронските комуникации.  
Измените и дополнувањата на ЗЕК се донесени и изгласани од 
Собранието на РСМ, а Агенцијата за електронски комуникации 
постапува согласно истите. 
Оттука сметаме дека вашиот коментар е во насока дека Измените и 
дополнувањата на ЗЕК  не се усогласени со одредбите од основната 
верзија на законот. 

Б.1. Секоја процена на ризикот или одлука да се наметнат 
ограничувања на пазарот и не-тарифни трговски бариери направени 
врз основа на двосмислени критериуми (како што е земјата на 
потекло на добавувачите) и нетранспарентни административни 
постапки би било спротивно на основните начела на еднаков 
третман/не-дискр·иминација кои се поставени во членовите 18 
(забрана на дискриминација врз основа на националност), 34 (забрана 
за квантитативни ограничувања на увозите и сите мерки да имаат 
еднаков ефект), 49 (забрана на ограничувања на слободното 
основање) на Договорот за функционирање на Европската Унија 
(TFEU). 
Б.2. Член 14 од ЕКЧП (Европската Конвенција за Човековите права) 
одредува дека: ''Уживањето на правата и слободите, признати со оваа 
Конвенција, треба да се обезбеди без дискриминација врз било која 
основа како што е пол, раса, боја на кожата, јазик, религија, политичко 

Во предложената Методологија не се користи термин „земја на 
потекло“. 
Земјата на потекло на добавувачот не е критериум за процена на 
профил на ризик кај добавувачи или производителите. Како дел од 
бараната информација, операторите треба да достават податок за 
земја-седиште на производител или добавувач, која информација е 
потребна за да се олесни истражувањето и усогласеноста на 
наведените критериуми во член 166-а став 4 од ЗЕК. Податоците за 
земја-седиште најчесто се јавно достапни податоци и вообичаено е 
објавено на веб-страниците на производителите и добавувачите. Затоа 
нема причина да се смета овој податок за основа за дискриминација. 
Согласно член 166-а став 4 од ЗЕК, При процена на профилот на ризик 
за добавувачите и производителите на мрежна опрема, Агенцијата ќе 
ги земе во предвид особено следниве фактори: 
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или кое било друго мислење, национално или социјално потекло, 
припадност на национално малцинство, сопственост, раѓање или кој и 
да е друг статус." и "Секое физичко или правно лице има право на 
мирно уживање на својот имот." 
Б.3. Начелото на пропорционалност (А. 5 од Договорот за Европска 
Унија)-Отстапување од јавната безбедност се толкува тесно како 
исклучок на правото на ЕУ-ЕСП Случај 236/01: 
Заштитните мерки усвоени согласно заштитната клаузула не може да 
се базирани врз основа на чист хипотетички ризик, ниту да се основани 
врз самите набљудувања кои не се научно потврдени. Дополнително, 
ЕСП во Споените случаи Ц-388/00 и Ц-429/00): i) мерки се соодветни за 
постигнување на поставените цели, ii) не одат над потребното за да се 
постигнат целите, iii) воспоставуваат фер баланс помеѓу различните 
засегнати интереси. МС мора да покажат дека претпоставениот ризик 
на националната безбедност и јавната политика е реален, а не 
апстрактен или хипотетички.  

- дали добавувачите и производителите се под надзор на влада на 
друга држава без независна судска контрола, 
- дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни 
информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за 
органите на управување и раководење, 
- дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и ги 
почитуваат авторските и сродните права, како и правата од 
индустриска сопственост, 
- дали добавувачите и производителите се финансираат 
транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, 
инвестиции и склучување на договори. 

C.1. Во однос на Општ третман на најповолна нација (член 1 од GАТТ). 
): Начелото на третман на најповолна нација бара од членките на СТО 
да се однесуваат кон другите членки на СТО на истиот привилегиран 
начин. Како членка на СТО, Република Северна Македонија не може да 
врши дискриминација кон индивидуални трговски партнери така што 
ќе се однесува кон одредени држави поповолно од другите. 
C.2. Во однос на Националниот третман (член 3): Начелото на 
национален третман на GАТТ ги обврзува Членките на СТО да се 
однесуваат "на сличен начин" странските и домашните 
производи, услуги и обезбедувачи на услуги еднакво. Како на СТО, 
Република Северна Македонија не може да врши дискриминација на 
индивидуалните трговски партнери така што ќе се однесува себеси 
поповолно од другите. 

Нацрт-подзаконските акти се целосно усогласени и подготвени 
согласно измените и дополнувањата на ЗЕК. Ваквиот вид на коментари 
се однесуваат на период кога е дозволено секоја заинтересирана 
страна да даде свое мислење во постапката на донесување на 
измените и дополнувањата на Законот за електронските комуникации.  
Измените и дополнувањата на ЗЕК се донесени и изгласани од 
Собранието на РСМ, а Агенцијата за електронски комуникации 
постапува согласно истите. 
 

D.Потенцијална повреда на обврските превземени со договорите за 
поттикнување и заемна заштита на инвестициите потпишани помеѓу 
владата на РСМ (т.е Република Македонија) и владите на многу други 
земји. 

Предложените подзаконски акти се донесуваат и се во согласност со 
измените на ЗЕК. 
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Битно е да се истакне дека Република Северна Македонија (односно 
Република Македонија) е потписничка на билатерални договори во 
врска со поттикнувањето и заемна заштита на инвестициите, кој 
содржи општи стандардни заштитни клаузули за промоција, заштита и  
однесување на инвестициите, со што се гарантира фер и еднаков 
третман на инвеститорите на двете земји на територијата на другата 
земја, не помалку поволен третман на инвестициите и поврзаните 
активности на своите инвеститори или на инвеститор од било која 
трета земја. Во таквите договори скоро секогаш, изречно е регулирано 
дека ниту една држава нема да презема неразумни или 
дискриминирачки мерки против управувањето, одржувањето, 
користењето, уживањето, проширувањето и располагањето со 
инвестицијата од инвеститорите на другата земја. Затоа, доколку 
друштва од одредени земји се сметаат како производители со висок 
ризик согласно примената на предложените подзаконските акти, а врз 
основа на критериумите на Методологијата, може да се смета како 
прекршување на одредбите од тие договори. 

Предлог Измена за Методологијата за процена на профилот на ризик 
на добавувачи и производители на мрежна опрема  
1. Осврт на предложениот текст од Член 1 и предлог за негово 
дополнување 
Во Уставот на Република Северна Македонија јасно гласи дека 
законите и другите акти не може да имаат ретроактивно дејство, освен 
кога тоа е повеќе поволно за граѓаните. Сепак, нејаснотиите на 
првично предложениот текст ја загрозуваат имплементацијата на оваа 
уставна одредба и може да се толкува како наметнување на 
операторите да ја сменат сета нивна постоечка опрема користена за 
претходните генерации на технологии за широкопојасна мобилна 
мрежа.  Прецизирајќи дека Методологијата се однесува исклучиво на 
производителите на 5G мрежа го намалува ризикот за ретроактивна 
имплементација на подзаконските акти.  
Предлог за дополнување на Член 1  

Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за 
електронските комуникации, Службен весник на РСМ, бр. 92 од 
26.4.2021 година: 
Согласно член 166-а став 5 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и 
производители на мрежна опрема, при што се земаат предвид 
барањата од ставот (4) на овој член, и никаде не е прецизирано дека се 
однесува само на 5G мрежите. 
Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Методологијата се користи за процена на профил на ризик на 
добавувачи и производители на мрежна опрема за критични 
компоненти и чувствителни делови во електронските комуникациски 
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Во член 1 од Методологијата да се нагласи дека истата се однесува 
исклучиво на 5G мрежи. За таа цел предлагаме во Член 1 да се 
дополни следното: 
" ......... делови во 5G електронските комуникациски мрежи 
......................... делови на 5G електронски комуникациски мрежи ........ 
". 
2. Осврт на предложениот текст од Член 3 и предлог за негово 
дополнување 
Вовед  
Не-технолошките критериуми се многу недефинирани и користат 
нејасни критериуми за кои е многу тешко да се потврдат и оценат. Да 
се постават објективни и јасни критериуми со кои ќе се обезбеди дека 
резултатите на процената се точни.  
Неопходно е да се дефинираат дополнителни критериуми, 
технолошки, кои конкретно ќе влијаат врз користењето на опремата во 
однос на безбедноста и колку безбедност е гарантирана. 
Предлог за дополнување на член 3 и тоа: 
По алинејата 4 од став 1 на членот 3 точката се брише и се додаваат 2 
нови алинеи: 
Квалитетот на производите на добавувачот и практиките за сајбер-
безбедност,  
Дали добавувачот добил сертификација за сајбер безбедност на ЕУ, 

мрежи кои се идентификувани во Листата на критични компоненти и 
чувствителни делови на електронски комуникациски мрежи, како што 
е утврдено во Законот за електронските комуникации. 
Предлогот не се прифаќа.  
Вашиот предлог би бил соодветен доколку би бил упатен во период на 
донесување на Измените на законот за електронските комуникации. 
 

3. Осврт на предложениот текст од Член 6 и предлог за негово 
дополнување 
Вовед  
Уверени сме дека со наметнување на кумулативен критериум , 
Агенцијата ќе покаже конзистентност и ќе спречи елиминирање на 
добавувачите единствено поради неусогласеност со еден од 
критериумите или со еден аспект од еден од критериумите, што може 
да доведе до непропорционалност и нефер третман.  
Предлог за дополнување на член 6 и тоа По алинејата З од став 1 на 
членот 6 точката се брише и се додаваат 2 нови алинеи: 

Сметаме дека дури и еден исполнет фактор е доволно за да се оцени 
добавувачот за високо ризичен, согласно член 166-а став 4 од ЗЕК. 
Факторите утврдени во подзаконскиот акт се согласно член 166-а став 
4 од ЗЕК. 
Предлогот не се прифаќа. 
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• На квалитетот на производите на добавувачот и практиките за 
сајбер-безбедност,  

• Добавувачот не добил сертификација за сајбер безбедност на 
ЕУ, 

4.Осврт на предложениот текст од Член 7 и предлог за негово 
изменување: 
Важечкиот Закон за електронските комуникации ја обезбедува 
заштитата на лични права, особено за правни лица кои имаат право на 
добра репутација, име, деловна тајна, претприемачка слобода и други 
лични права.  
Предлог за измена на член 7 и тоа, текстот по запирката од став 1 на 
членот 7 се брише и се додава текстот означен со црвена боја: 
Член 7 
„... за која ќе бидат известени сите релевантни засегнати страни како 
на што се добавувачите кои се предмет на процената, операторите во 
Република Северна Македонија и други засегнати страни.“ 

Согласно член 10 став 4 од ЗЕК, (4) Општите акти, годишниот извештај 
за работа на Агенцијата за претходната година, годишната програма за 
работа на Агенцијата за наредната година, одлуките и решенијата, 
како и препораките на Агенцијата се објавуваат на веб страницата на 
Агенцијата.  Предлогот не се прифаќа 

Предлог измена за Листата на критични компоненти и чувствителни 
делови на електронските комуникациски мрежи 

1. Осврт на предложениот текст од Член 2 и предлог за негово 
дополнување 

Во Уставот на Република Северна Македонија јасно гласи дека 
законите и другите акти не може да имаат ретроактивно дејство, освен 
кога тоа е повеќе поволно за граѓаните. Сепак, нејаснотиите на 
првично предложениот текст ја загрозуваат имплементацијата на оваа 
уставна одредба и може да се толкува како наметнување на 
операторите да ја сменат сета нивна постоечка опрема користена за 
претходните генерации на технологии за широкопојасна мобилна 
мрежа.  
Прецизирајќи дека Методологијата се однесува исклучиво на 
производителите на 5G мрежа го намалува ризикот за ретроактивна 
имплементација на подзаконските акти. Дополнително, наметнувајќи 
ја идентификацијата на реалниот ризик за тоа дали користената 
опрема е од значителен ризик треба да избегне повреда на 

Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Предлогот не се прифаќа. Вашиот предлог би бил соодветен доколку 
би бил упатен по Измените на законот за електронските комуникации, 
каде сите заинтересирани страни имаат право на коментари и 
забелешки. 
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овластувањата на Агенцијата за електронски комуникации да ги 
ограничи или да ги исклучи добавувачи или производители на мрежни 
комуникации.  
Понатаму, следејќи ја целта за примена на начелото на 
пропорционалност, наместо целосно исклучување на добавувачите и 
производителите на мрежна опрема од учество во изградбата на SG 
мрежата, препорачливо е да се воведе помалку штетна мерка за оние 
кои се сметаат како висок ризик.  
 
Предлог зо дополнување на член 2 и тоа се додава текстот означен со 
црвена боја:  
Член2  
"Целта на Листата на критични компоненти и чувствителни делови на 
5G Мрежите за електронските комуникациски мрежи е наметнување 
обврски за ограничување или исклучување на можноста за 
снабдување на опрема за критичните компоненти и чувствителните 
делови од 5G електронските комуникациски со цел ублажување на 
реалните и големи ризици по мрежна безбедност, од добавувачи и 
производители што се сметаат за високо ризични, согласно процената 
на профилот на ризик". 

2. Осврт на предложениот текст од Член 6 и предлог за негово 
изменување: 

Предлог за измена на член 6 и тоа, се менува во целост и новиот текст 
на член 6 ќе гласи:  
Член 6  
"Како критични компоненти и чувствителни делови се сметаат 
елементите и функционалностите со ниво на чувствителност 
КРИТИЧНО за електронските комуникациски мрежи со 5G технологии, 
дадени во прилог 2". 

Агенцијата ги смета за критични компоненти и чувствителни делови 
елементите и функционалностите со ниво на чувствителност ВИСОКО 
или КРИТИЧНО за електронските комуникациски мрежи со 5G 
технологии, дадени во Прилог 2 кон Листа на критични компоненти и 
чувствителни делови на електронските комуникациски мрежи. 
Предлогот не се прифаќа. 

3. Осврт на предложениот текст од Прилог 1 и предлог за негово 
изменување: 
Во Уставот на Република Северна Македонија јасно гласи дека 
законите и другите акти не може да имаат ретроактивно дејство1 

Согласно Член 166-а став 6 од ЗЕК, Директорот на Агенцијата донесува 
листа на критични компоненти и чувствителните делови на 
електронските комуникациски мрежи согласно со ставот (3) на овој 
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освен кога тоа е повеќе поволно за граѓаните. Сепак, нејаснотиите на 
првично предложениот текст ја загрозуваат имплементацијата на оваа 
уставна одредба и може да се толкува како наметнување на 
операторите да ја сменат сета нивна постоечка опрема користена за 
претходните генерации на технологии за широкопојасна мобилна 
мрежа. 
Прецизирајќи дека Методологијата се однесува исклучиво на 
производителите на 5G мрежа го намалува ризикот за ретроактивна 
имплементација на подзаконските акти.  
Предлогот за измена на Прилог 1 е истиот да се однесува исклучиво на 
опрема за SG мрежа. 

член, и никаде не е прецизирано дека се однесува само на 5G 
мрежите. 
Предлогот не се прифаќа. Вашиот предлог би бил соодветен доколку 
би бил упатен по Измените на законот за електронските комуникации, 
каде сите заинтересирани страни имаат право на коментари и 
забелешки. 
 

 


