
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските 

комуникации, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

24 јули 2019 година. 

 

Бр. 08-4301/1 Претседател на Република 

24 јули 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ 

КОМУНИКАЦИИ 

Член 1 

Во Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република 

Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ број 98/19), во член 13 по ставот (4) се додава нов став 

(5), кој гласи: 

„(5) Одредбите од овој член не се применуваат во случај кога Агенцијата ги извршува 

своите обврски за пренос на остварени приходи согласно со членот 29-а од овој закон.“. 
 

Член 2 

Во член 29 ставот (9) се брише. 
 

Член 3 

По членот 29 се додава нов наслов и нов член 29-а, кој гласи: 

 

„Член 29-а 

Финансирање на Оперативно-техничката агенција 

 

(1) Агенцијата е должна дел од средствата остварени од приходите од надоместоците 

утврдени во оваа глава да ги пренесе како средства наменети за финансирање на дејноста 

на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување на соодветни финансиски, 
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човечки и технички ресурси со цел Оперативно-техничката агенција да може да ги 

спроведе надлежностите утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот 

за следење на комуникациите и тоа: 

- 50% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната 

календарска година од приходите од годишните надоместоци кои операторите ги плаќаат 

за надзор на пазарот, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за 

претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата и 

- 10% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната 

календарска година од приходите од годишните надоместоци за користење на 

радиофреквенции од страна на имателите на одобренија за користење на 

радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за 

претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата. 

(2) Износите од ставот (1) на овој член Агенцијата е должна да ги исплати на 

Оперативно-техничката агенција најдоцна до 15 април во тековната година.“. 

 

Член 4 

По членот 71 се додаваат пет нови наслови и пет нови членови 71-а, 71-б, 71-в, 71-г и 

71-д, кои гласат: 

 

„ Член 71-а 

Национална канцеларија за бродбенд компетентност - НКБК (Broadband Competence 

Office) 

 

(1) Национална канцеларија за бродбенд компетентност (во натамошниот текст: НКБК) 

е експертско и советодавно тело за поддршка на инвестиции во бродбенд мрежи. 

(2) НКБК ги има следниве надлежности: 

- учествува во работата на мрежата од канцеларии за бродбенд компетентност во 

Европската Унија и во регионот, 

- дава мислења и предлози за постигнување на побрз развој на електронските 

комуникации, а особено на бродбендот во државата, 

- соработува со државните органи, органите на државната управа, јавните 

претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и 

правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна 

сопственост и обезбедува поддршка за развојни планови/проекти/студии поврзани со 

бродбенд мрежи, како и поддршка во нивната имплементација, 

- дава мислења и предлози за користењето и потребниот развој на оптичката 

инфраструктура која е изградена или ќе се гради со јавни средства, 

- учествува при утврдувањето на целни области во кои ќе се користи државна помош за 

изградба и развој на бродбенд мрежи, 

- дава мислења и предлози при изградба на бродбенд мрежи со користење на државна 

помош за: можни технички решенија, инвестициски и бизнис модели, услови за избор на 

оператор, ценовна политика и поврзани прашања, 

- учествува, дава мислења и предлози при подготовката на планови за промоција на 

бродбендот во државата, 

- учествува на јавни расправи и консултации кои се однесуваат на изградба на бродбенд 

мрежи преку користење на државна помош, 

- учествува при утврдувањето на локациите за обезбедување бесплатен безжичен WIFI 

интернет пристап во општините, 
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- учествува, дава мислења и предлози при подготовката на идни национални стратешки 

документи и планови за развој кои имаат поврзаност со развојот на бродбендот, 

- го следи спроведувањето на усвоените национални стратешки документи и планови за 

развој на бродбендот во државата, исполнувањето на националните бродбенд таргети 

утврдени во истите и дава мислења и предлози за ревидирање на истите, 

- најмалку два пати годишно подготвува извештај до министерот за информатичко 

општество и администрација за развој на бродбендот во државата во однос на развој на 

бродбенд пазарот во Европската Унија, согласно со DESI (The Digital Economy and Society 

Index) и извештај за спроведувањето на усвоените стратешки документи и планови за 

развој на бродбендот во државата, исполнувањето на националните бродбенд таргети 

утврдени во истите. 

(3) НКБК за својата работа одговара пред министерот за информатичко општество и 

администрација. 

 

Член 71-б 

Состав на НКБК 

 
(1) НКБК се состои од седум члена од кои еден е претседател на НКБК. 

(2) Претседателот на НКБК го именува министерот за информатичко општество и 

администрација од редот на вработените во министерството за време од пет години. 

(3) Шест члена на НКБК се независни експерти, избрани по пат на јавен конкурс, 

согласно со овој закон. 

(4) НКБК се формира со решение донесено од страна на министерот за информатичко 

општество и администрација. 

 

Член 71-в 

Јавен конкурс за член во НКБК 

 

(1) Јавниот конкурс за избор на независните експерти од членот 71-б став (2) од овој 

закон го распишува министерот за информатичко општество и администрација. 

(2) Јавниот конкурс од ставот (1) на овој член се објавува во најмалку три дневни 

весници, кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија од кои 

еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 

кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

(3) Рокот за пријавување на кандидатите за членови на НКБК на јавниот конкурс трае 

пет дена, сметано од последниот ден на објавувањето на јавниот конкурс во дневните 

весници. 

(4) Кон пријавата на јавниот конкурс, кандидатите за членови на НКБК се должни да 

достават и: 

- доказ за државјанство на Република Северна Македонија, 

- доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 

санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност издадена од надлежен 

суд, 

- уверение за стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на 

образование од областа на информациско комуникациските технологии, 

- доказ за работно искуство најмалку десет години од областа на информациско 

комуникациските технологии, 

- препорака за соодветно познавање од областа на бродбендот и 
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- изјава заверена на нотар дека блиски лица не се вработени во оператор и дека немаат 

склучено договор за соработка со истиот, дека не се сопственици на удели или акции, 

директно или индиректно во оператори и дека не се членови на управен или надзорен 

орган или да вршат раководна функција во оператор. 

(5) Министерот за информатичко општество и администрација донесува решение за 

избор на независните експерти членови на НКБК најдоцна во рок од десет дена, сметано 

од денот на истекот на рокот за пријавување на кандидатите за членови на НКБК на 

јавниот конкурс. 

(6) Членовите на НКБК се избираат за време од пет години, со право на еден повторен 

реизбор. 

 

Член 71-г 

Услови кои треба да ги исполнат членовите на НКБК 

 

(1) Членови на НКБК може да бидат лица со високо образование и со најмалку десет 

години работно искуство во областа на информациско комуникациските технологии. 

(2) Членовите треба да имаат соодветни познавања од областа на бродбендот, а особено 

за: 

- домашната и Европската регулатива за електронски комуникации (особено за 

бродбенд) и за користење на државна помош за развој на бродбенд, 

- стратешко планирање, развој и работење со бродбенд мрежи, 

- технички решенија, инвестициски и бизнис модели, услови за избор на оператор, 

ценовна политика, 

- користење на апликации за планирање и дизајнирање на електронски комуникациски 

мрежи, географски информациски системи и други апликации кои се важни за 

надлежностите на НКБК. 

(3) Кандидатите за членови на НКБК ја докажуваат исполнетоста на условот од ставот 

(2) на овој член со приложување на препорака за соодветно познавање од областа на 

бродбендот. 

(4) Член на НКБК и негови блиски лица не можат да бидат вработени во оператор или 

да имаат склучено договор за соработка со истиот, да бидат сопственици на удели или 

акции, директно или индиректно во оператори или да бидат членови на управен или 

надзорен орган или да вршат раководна функција во оператор. 

(5) Член на НКБК може да биде разрешен пред истекот на мандатот доколку: 

- поднесе барање за негово разрешување, 

- престане да ги исполнува условите кои се однесуваат за член на НКБК, 

- нестручно и несовено ја врши својата функција како член на НКБК и 

- ако не е во можност да ја извршува должноста повеќе од шест месеци во континуитет. 

Член 71-д 

Начин на работа на НКБК 

 

(1) Претседателот на НКБК го претставува НКБК, ги свикува состаноците, претседава 

со истите и учествува во работата на мрежата од НКБК во Европската Унија и во 

регионот, а во случај на негово отсуство или спреченост, овие обврски ги извршува 

заменикот на претседателот на НКБК. 

(2) НКБК работи со кворум од најмалку пет члена. 

(3) Претседателот на НКБК за работата на НКБК редовно го известува министерот за 

информатичко општество и администрација. 
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(4) Претседателот и членовите на НКБК имаат право на месечен надоместок во висина 

од една просечна плата во Република Северна Македонија, според податоците објавени од 

Државниот завод за статистика, кој надоместок се исплатува од буџетот на 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

(5) Министерството за информатичко општество и администрација обезбедува веб 

страница на НКБК и ажурирање на истата, како и административни капацитети, технички, 

просторни и други услови неопходни за работењето на НКБК. 

(6) НКБК на својата веб страница ја информира јавноста за своите активности во 

спроведувањето на надлежностите, за развојот на бродбенд пазарот во државата во однос 

на бродбенд пазарот во Европската Унија, согласно со DESI, за спроведувањето на 

усвоените стратешки документи и планови за развој на бродбендот во државата, 

исполнувањето на националните бродбенд таргети утврдени во истите. 

(7) НКБК за својата работа донесува Деловник.“. 

 

Член 5 

Насловот на членот 75-а и членот 75-а се менува и гласи: 

 

„Член 75-а 

Цени за меѓународен роаминг и завршување на 

меѓународни повици 

 

(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 

Северна Македонија има склучено спогодба, меморандум, договор или протокол 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 со членот 13 од овој закон. 

(3) На операторите кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги 

Агенцијата има право да им утврди максимални цени на големопродажните услуги за 

завршување на меѓународни повици од земјите со кои Република Северна Македонија има 

склучена спогодба, меморандум, договор или протокол за истото, на реципрочна основа. 

(4) Во случај кога операторот ги обезбедува роаминг услугите по цени еднакви со 

цените на домашните малопродажни услуги и истото ќе придонесе до економска 

неисплатливост и неодржливост од обезбедувањето на роаминг услугите на операторот, со 

претходна согласност од Агенцијата, операторот може да ги зголеми цените на 

малопродажните роаминг услуги. 

(5) Кога операторот ги обезбедува роаминг услугите по цени еднакви со цените на 

домашните малопродажни услуги, истиот може да примени политики за фер употреба на 

роаминг услугите со што ќе спречи злоупотреба на истите и истиот е должен политиката 

за фер употреба да ја објави и донесе на транспарентен начин. 

(6) Начинот за процена на економската неисплатливост и неодржливост во работата на 

операторот од обезбедувањето на роаминг услугите од ставот (4) на овој член, начинот на 

поднесување на барање за зголемување на цените на малопродажните роаминг услуги, 

како и политиките за фер употреба од ставот (5) на овој член Агенцијата ќе ги пропише со 

подзаконски акт.“. 
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Член 6 

(1) Износот на средствата за 2019 година, утврдени во членот 3 од овој закон, 

Агенцијата ќе го пресмета врз основа на реализираните приходи од операторите заклучно 

со 30 јуни 2019 година и е должна тој износ да го исплати на Оперативно-техничката 

агенција најдоцна во рок од 8 (осум) дена од влегувањето во сила на овој закон. 

(2) Останатите износи од надоместоците утврдени во членот 3 од овој закон, кои се 

однесуваат за 2019 година, Агенцијата е должна да ги исплати кон Оперативно-техничката 

агенција најдоцна во рок од 8 (осум) дена по истекот на секој поединечен квартал, 

заклучно со декември 2019 година. 

 

Член 7 

(1) Јавниот конкурс за избор на независни експерти, членови на НКБК, согласно со 

условите од овој закон, ќе се распише најдоцна во рок од 8 (осум) дена од влегувањето во 

сила на овој закон. 

(2) Решението за формирање на НКБК ќе го донесе министерот за информатичко 

општество и администрација најдоцна во рок од 30 дена сметано од денот на влегувањето 

во сила на овој закон. 

 

Член 8 

Членот 5 од овој закон ќе започне да се применува од 1 јули 2021 година. 

 

Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 


