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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИТЕ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со измените на Законот за електронските комуникации од декември 2017 
година, се посочува дека еден од приоритетите во правец на реформите усвоени од 
страна на Владата на Република Македонија, предвиден со Планот за реализација 
на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владеење на 
правото во врска со следењето на комуникациите за надминување на 
констатираните недостатоци во областа на следење на комуникациите, е 
формирањето на Оперативно техничка агенција, како самостоен државен орган со 
својство на правно лице со надлежност утврдена со посебен закон - Закон за 
Оперативно техничка агенција (Службен весник на Република Македонија, број 
71/18).

Во натамошнито излагање се наведува „...Оперативно техничката агенција 
претставува технички сервис на сите со закон овластени органи за следење на 
комуникациите (Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи - 
Биро за јавна безбедност и Управа за безбедност и контраразузнавање, 
Министерството за одбрана, Министерството за финансии - Царинска управа и 
Управа за финансиска полиција). Агенцијата се формира со цел да активира и да 
создаде услови за следење на комуникации како за кривичните истраги, така и за 
безбедносни потреби. Истовремено, во надлежност на Агенцијата е да остварува 
оперативно техничка координација помеѓу давателите на телекомуникациските 
услуги и органите кои се овластени за следење на комуникациите. Давателите на 
телекомуникациските услуги се должни на Агенцијата да и обезбедат автономен и 
исклучителен пристап до податоците за следените комуникации.“

Според тоа по природата на својата работа, Оперативно-техничката агенција 
претставува специфично, регулаторно тело, додека по предметот на работа, 
Оперативно техничката агенција има допирни точки со безбедносните структури, 
само, и само заради тоа што доаѓа во допир со материја која има строго доверлив 
карактер, односно државна тајна, и сето тоа се однесува на заштитата и 
безбедноста на индивидуалните или државните вредности или добра заштитени со 
закон.

Оттаму, ваквата двојна природа на поставеност на Оперативно техничката 
агенција во системот на државни институции и органи во државата, неминовно, 
помеѓу другото, (треба да) се рефлектира и во сферата на финасирањето на истата, 
односно во одговорот на прашањето од каде и по која правна основа треба да се 
обезбедат финасиски средства за непречено работење на Оперативно техничката 
агенција.

Законодавецот во член 33 од Законот за Оперативно техничката агенција 
наведува дека „Средствата за плата, надоместоци и додатоци на плата, за работа, 
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унапредување, модернизација и опремување на Оперативно техничката агенција, 
како и за стимулирање на работниците во неа, се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија.“, со што предвидел дека сите потребни средства за работа 
на Оперативно техничката агенција, во кои се подразбираат не само плати 
надоместоци и додатоци на плата за вработените, туку и целокупната опрема, 
унапредување и модернизација на технички план паѓа на Буџетот на Република 
Македонија. 

Согласно ова решение државата треба да ги сервисира сите трошоци кои се 
врзани за тековното работење на ОТА. Од друга страна, според Законот за 
електронските комуникации до основањето на Оперативно техничката агенција 
активностите кои се однесуваа на безбедноста, доверливоста на комуникациите, 
контролата на исполнувањето на предвидените обврски од страна на операторите 
итн (од член 166 до член 193 од ЗЕК) за кои беше законски должна да ги извршува 
Агенција за електронски комуникации, сега, голем дел од нив се во надлежност на 
Оперативно техничката агенција. Во таа насока, Оперативно техничката агенција го 
презема најголемиот „товар“, имајќи предвид дека само таа е единствено, законски 
е одговорна да овозможи пристап до мрежите на операторите заради следење на 
комуникациите. 

Со други зборови, по формирањето на ОТА како регулаторно тело за 
сегментот од работите кои беа во надлежност на АЕК, а сега се во надлежност на 
ОТА „природно е и праведно“, финансиските средства кои биле калкулирани како 
расходни средства за извршување на истите активности од буџетот на АЕК да се 
прелеат автоматски во буџетот на ОТА.

Во сегашнава ситуација, граѓаните може да се доведат во состојба да 
плаќаат за иста услуга два пати, односно, еднаш на АЕК а втор пат, со самата 
одлука (член 33 од Закон за Оперативно техничката агенција) државата да ги 
сервисира сите трошоци на Оперативно техничката агенција од Буџетот на 
Република Македонија, без притоа да ги пренасочи истите средства од остварените 
приходи од буџетот на Агенцијата за електронски комуникации во буџетот на 
Оперативно техничката агенција.

Затоа, ОТА нема и не треба да има поголем интерес од државата за 
спроведување и остварување на безбедноста во општеството, па оттаму пред се, 
на државата е обврската да ја обезбеди неопходната опрема што што ја користи 
ОТА заради создавање на услови за следењето на комуникациите за заштита на 
виталните индивидуални и државни вредности и добра.

На крајот, но можеби и најважна потврда во однос на наведеното, е 
законската одредба од член 2 став (4) од Законот за оперативно техничката 
агенција според која постои законска обврска на државата технички да ја опреми 
Оперативно техничката агенција за да може да ги извршува успешно 
надлежностите што и се дадени со закон. Инаку, постојната одредба од член 67 
став (1) од Законот за следење на комуникациите („ОТА е должна на сопствен 
трошок да обезбеди и одржува опрема и медијациски уреди со цел создавање 
услови за спроведување на мерките за следење на комуникациите, согласно со 
закон.“) и непостоењето на одредби во Законот за електронски комуникации со кои 
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се регулира обврската на операторите да обезбедат техничка опрема за потребите 
на ОТА се во во директна спротивност со погорецитираната одредба, и при тоа се 
создава конфузија и правен вакум кој може да доведе до целосно финансиско 
„колабирање“, и парализирање на работењето на ОТА.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Основна цел на предложениот закон е меѓусебно усогласување на Законот 
за оперативно-техничка агенција и Законот за електронските комуникации.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог-законот за изменување на Законот за електронските комуникации 
не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон не е потребно обезбедување дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.

V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, 
од причина што не се работи за сложен и обемен закон, се предлага Предлогот на 
законот да се донесе по скратена постапка.



6

ПРЕДЛОГ- ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПЕРТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Член 1
Во Законот за оперативно - техничка агенција (Службен весник на Република 

Македонија, број 71/18) членот 33 се менува и гласи:

„Член 33
 Средствата за плата, надоместоци и додатоци на плата, за работа, 

унапредување, модернизација и опремување на ОТА, како и за стимулирање на 
работниците во ОТА, предвидени со годишниот финасиски план на ОТА, се 
обезбедуваат од надоместоците на Агенцијата за електронски комуникации на 
Република Македонија, согласно Законот за електронските комуникации, врз основа 
на претходно одобрен годишен финансиски план на Оперативно-техничката 
агенција од страна на Комисијата за надзор над спроведувањето на мерките за 
следење на комуникациите на Собранието на Република Македонија и од Буџетот 
на Република Македонија.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 2019 година
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ- ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПЕРТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ 

Со член 1 од Предлог на законот се менува член 33 од Законот за 
оперативно-техничка агенција, со кој се овозможува средствата за плата, 
надоместоци и додатоци на плата, за работа, унапредување, модернизација и 
опремување на ОТА, како и за стимулирање на работниците во ОТА, предвидени 
со годишниот финасиски план на ОТА, се обезбедуваат од надоместоците на 
Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија, согласно 
Законот за електронските комуникации, врз основа на претходно одобрен годишен 
финансиски план на Оперативно-техничката агенција од страна на Комисијата за 
надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите на 
Собранието на Република Македонија и од Буџетот на Република Македонија.

Имено, по својата природа на работа Оперативно техничката агенција спаѓа 
во посебните ргулаторни тела, додека со оглед дека при работата доаѓа во допир 
со материја која е безбедносно високо класифицирана и сензитивна, оттаму, 
нејзината позиција е специфична. Како посебно, односно специфично регулторно 
тело во областа на електронските комуникации, кое презема работи кои беа во 
делокругот на работа и надлежност на Агенцијата за електронски комуникации, 
неспорно е дека финансиските средства што по основ на утврдени надоместоци ги 
прибира, а истите се однесуваат на активности кои сега целосно или само во еден 
дел, ги презема Оперативно техничката агенција, тие финнсиски средства треба да 
се слеат во буџетот на Агенцијата. На таков начин Оперативно техничката агенција 
и државата, трајно би го решил прашањето за финансиската опстоивливост и 
непречено функционирање на агенцијата.

Со член 2 од предлог законот се регулира прашањето на влегување во 
правна сила на законот (vacatio legis) и времето на отпочнување на примена на 
истиот. Во таа насока се предлага времето за влегувањето во сила на законот да 
настапи со самото објавување во „Службен весник“ на Р Македонија, а 
отпочнувањето со важност, односно со примена, да се пролонгира до 01.03.2019 
година

II.  МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна целина 
и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со усвојувањето на предложениот закон ќе се надминат детектираните 
проблеми во областа на следењето на комуникациите и ќе се овозможи доследна 
практична имплементација, како и намалување на финансиските импликации врз 
буџетот на Република Македонија.
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ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ

VI. ФИНАНСИРАЊЕ

Член 33

Средствата за плата, надоместоци и додатоци на плата, за работа, 
унапредување, модернизација и опремување на ОТА, како и за стимулирање на 
работниците во ОТА, се обезбедуваат од Буџетот на Република Макед
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