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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.188 од 19.12.2014 година) 

Член 1 

Во Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 39/14) во членот 5 став (2) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, 
која гласи:  
„- го промовира значењето и дава препораки за развојот на мрежната и 
информациската безбедност;“. 

Член 2 

Членот 6 се менува и гласи: 

„(1) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенцијата) е 
самостојно, непрофитно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации во 
Република Македонија и има статус на правно лице со јавни овластувања утврдени со 
овој закон. 

(2) Република Македонија е основач на Агенцијата. Собранието на Република 
Македонија ги има основачките права во поглед на имотот и средствата за работа на 
Агенцијата. Имотот и средствата за работа на Агенцијата ги користи и со нив управува 
Агенцијата. 

(3) Агенцијата е независна од кој било државен орган или тело, односно организација 
формирана од државен орган, како и од друго правно или физичко лице кое 
обезбедува електронски комуникациски мрежи и/или услуги при регулацијата на 
пазарите за електронски комуникации и решавањето на спорови, согласно овој закон. 

(4) Агенцијата ги извршува работите во согласност со овој закон и прописите донесени 
врз основа на него, Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон 
поинаку не е одредено, Законот за административни службеници, други закони и 
стратешки документи на Република Македонија, како и меѓународните договори од 
областа на електронските комуникации што ги склучила или кои ги ратификувала 
Република Македонија. 

(5) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.“ 

Член 3 

Во членот 8 по точката 31) се додава нова точка 32), која гласи:  
„32) обезбедува официјална национална точка за контакт и координација во 
справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и 
идентификува и обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици;“ 
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Точките 32) и 33) стануваат точки 33) и 34). 

Член 4 

Во членот 11 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:  
“(8) Годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година од ставот (3) 
точка б) на овој член може во текот на годината да се измени, по постапка предвидена 
за нејзиното донесување.“ 

Член 5 

Во членот 18 став (1) алинеите 7 и 8 се бришат. 

Член 6 

Во членот 25 став (1) во алинеја 4 на крајот на реченицата се додава зборот “или“. 

Во алинеја 5 зборот “или“ на крајот на реченицата се заменува со запирка. 

Алинеја 6 се брише. 

Член 7 

По членот 26 се додава нов член 26-а кој гласи: 

“Член 26-а 

Национален центар за одговор на компјутерскиинциденти (MKD-CIRT) 

(1) Во состав на Агенцијата како посебна организациона единица се формира 
национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT) како 
официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со 
безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи кој идентификува и 
обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици. 

(2) Директорот на Агенцијата во соработка со министерот надлежен за работите од 
областа на електронските комуникации донесува Годишна програма за работа на 
националниот центар за одговор на компјутерски инциденти и Годишен извештај за 
работата на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти и истите ги 
доставува на усвојување до Владата на Република Македонија. 

(3) Годишната програма од ставот (2) на овој член Владата на Република Македонија ја 
усвојува најдоцна до 1 декември во тековната година, а Годишниот извештај од ставот 
(2) на овој член Владата на Република Македонија го усвојува најдоцна до 31 март во 
тековната година. 
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(4) Вработените во посебната организациона единица од ставот (1) на овој член имаат 
статус на административни службеници, согласно со Законот за административни 
службеници.“ 

Член 8 

Во членот 29 ставот (1) се менува и гласи:  
“(1) Агенцијата се финансира од средствата остварени од приходите од надоместоците 
утврдени во оваа глава од овој закон заради покривање на административните 
трошоци, односно обезбедување на адекватни финансиски и човечки ресурси со цел 
Агенцијата да може да ги спроведе надлежностите утврдени со овој закон.“ 

Член 9 

Во членот 30 во ставот (2) по зборот “најмногу“ се додава зборот “до“. 

Член 10 

Во членот 49 во ставот (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: “и извршно.“ 

Член 11 

Во членот 60 во ставот (3) точката а) се менува и гласи:  
“а) име и адреса на операторот;“. 

Член 12 

По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи: 

“Член 75-а 

Цени за меѓународен роаминг 

(1) Агенцијата има право на операторите кои поседуваат јавни мобилни 
комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги да им 
утврди максимални цени на услугите кои ги нудат во роаминг на корисниците од 
земјите со кои Република Македонија има склучено спогодба за намалување на 
цените на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи, на 
реципрочна основа, кои не можат да бидат повисоки од цените на истите услуги кои 
важат помеѓу земјите членки на Европската Унија. 

(2) Максималните цени на услугите од ставот (1) на овој член Агенцијата ќе ги утврди 
со одлука донесена согласно членот 13 од овој закон. 

(3) Во одлуката од ставот (2) на овој член Агенцијата ќе го утврди и намалувањето на 
постоечките цени на услугите во роаминг од ставот (1) на овој член до утврдените 
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максимални цени од ставот (2) на овој член, што ќе се изврши во временски период од 
три години, сметано од 2015 година.” 

Член 13 

Во членот 121 во ставот (3) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: “на објективен, транспарентен, недискриминаторски и 
пропорционален начин.“ 

Член 14 

Во членот 151 во ставот (1) во првата реченица по зборот “нумерација“ се додаваат 
зборовите: “на објективен, транспарентен и недискриминаторски начин.“ 

Член 15 

Во членот 166 во ставот (4) третата реченица се брише. 

Член 16 

Во членот 180 став (1) по точката 4) се додава нова точка 5) која гласи:  
“5) не постапува по регулаторните обврски наметнати од Агенцијата за 
големопродажните и малопродажните услуги кои ги нуди во роаминг (член 75-а став 
(1));“ 

Точките 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 
25) и 26) стануваат точки 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) 19), 20), 21), 
22), 23), 24), 25), 26) и 27). 

Член 17 

(1) Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти од членот 7 од овој 
закон ќе се формира најдоцна до 1 март 2015 година. 

(2) Годишната програма за работа на националниот центар за одговор на компјутерски 
инциденти за 2015 година, Владата на Република Македонија ќе ја усвои најдоцна до 1 
јули 2015 година. 

(3) Одредбата на член 26-а став (4) утврдена во членот 7 од овој закон ќе се применува 
од денот на отпочнување со примена на Законот за административните службеници 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 27/14). 

Член 18 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 
весник на Република Македонија“. 

 


