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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 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 
27 март 2019 година.

 
Бр. 08-2165/2  Претседател на Република

17 мај 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), во член 29 по ставот (8) се 
додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Средствата на Агенцијата остварени од приходите од надоместоците утврдени во 
членот 30 од овој закон во висина од 50%, како и дел од средствата остварени согласно со 
членот 31 од овој закон во висина до 10%, Агенцијата ќе ги пренесе како средства 
наменети за финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради 
обезбедување и одржување опрема и медијациски уреди со цел создавање услови за 
спроведување на мерките за следење на комуникациите, утврдени со Законот за 
оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникациите.“.

Член 2
Во членот 75-а став (1) по зборовите: „склучено спогодба“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: „меморандум, договор или протокол“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„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 Македонија има 
склучена спогодба, меморандум, договор или протокол за истото, на реципрочна основа.“.
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Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 март 2019 година.


