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Закон за електронските комуникации 	  

Информациските и комуникациските технологии имаат круцијална улога во 
целокупниот развој на државата. 
Овие технологии позитивно влијаат врз социјалниот, културниот, 
образовниот, здравствениот развој, овозможуваат поголема конкурентност, 
значително намалување на трошоците, подобри јавни услуги, ја 
поттикнуваат иновативноста во интернет услугите богати со содржина и ја 
зајакнуваат меѓународната конкурентност на Република Македонија.  
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Закон за електронските комуникации  
 Република Македонија како земја со кандидатски статус 
за членство во Европската унија има обврска да го 
усогласи националното законодавство со корпусот 
правни акти на ЕУ т.н. acquis. Во таа насока е и 
потребата од усогласувањето на Македонското 
законодавство со пакетот на Директиви за електронски 
комуникации кои Европската Унија ги има усвоено во 
2009 година. 
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Закон за електронските комуникации 	  
•  поттикнување  на развојот на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги во 

Република Македонија, со цел да се обезбеди економски и социјален развој; 
•  унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски 

комуникации со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на 
следни генерации на  јавни електронски комуникациски мрежи; 

•  заштита на правата  на корисниците, вклучувајќи ги корисниците со инвалидитет и 
корисниците со посебни социјални потреби; 

•  обезбедување на ефикасна конкуренција на пазарот за електронски комуникации; 
•  обезбедување  на универзална услуга; 
•  ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар и нумерацијата; 
•  поголема заштита на приватноста и обезбедување на доверливост на комуникациите; 
•  поголема регулаторна предвидливост и доследност. 
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Закон за електронските комуникации 	  

•  Нов Закон за електронските комуникации 
•  Објавен во Службен весник на Република 

Македонија број 39/2014 
•  Голем број на измени на подзаконската 

регулатива... 
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Правилник за “општи услови”	  

Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за 
општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните 
комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и 
содржината на податоците што ќе ги објавува АЕК 
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Правилник за “општи услови” 
•  Објавен на јавна расправа на 05 ноември 2014 
•  Јавната расправа заврши на 12.12.2014 година 
•  Пристигнати се коментари од 4 оператори. 
•  АЕК ги разгледува коментарите и набрзо ќе ја објави 

конечната верзија на правилникот. 
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Правилник за “општи услови”	  
Времетраење на претплатнички договор 
•  Претплатничкиот договор со лојалност не треба да биде со временски рок подолго од 

24 месеци. Операторот пред истекот на времетраењето на договорот треба писмено 
да го извести претплатникот дека претплатничкиот договор престанува да важи поради 
истекот на времетраењето за кое е склучен договорот. 

Претплатнички договори 
•  Заради заштита на правата на корисниците, без разлика на начинот на плаќање, 

претплатниците треба да склучат претплатнички договор со операторите 
Заштита од несакан роаминг 
•  Операторот е должен со смс порака да го предупреди претплатникот во случај на 

достигнување на вкупен износ од 3.000 денари со вклучен ддв за реализиран 
сообраќај во меѓународен роаминг.  

•  Операторот е должен со смс порака да го предупреди претплатникот во случај на 
достигнување на вкупен износ од 1.000 денари со вклучен ддв за реализиран интернет 
сообраќај во меѓународен роаминг. Доколку претплатникот го извести операторот со 
смс порака дека е согласен да ја користи услугата, операторот е должен да продолжи 
да ја обезбедува истата. 
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Правилник за “општи услови”	  
Принцип на мрежна неутралност 
•  Треба да се истакне дека развојот на информациско-комуникациски 

технологииво една држава не рамномерен, што од друга страна може да 
предизвика поголема поделеност, односно зголемување на информацискиот 
јаз помеѓу граѓаните. Уште повеќе, информацискиот јаз може да се зголеми и 
доколку не се обезбеди принципот на отворен интернет и на net-neutrality во 
електронските комуникации. 

•  Мрежната неутралност е принцип, според кој операторите кои обезбедуваат 
услуга пристап до интернет не треба да користат мерки за обликување на 
интернет сообраќај кои можат да блокираат, да ја намалат брзината на 
проток, да ја изменат, деградираат или дискриминираат некоја содржина, 
апликација или услуга, освен заради заштита од оптоварување или 
преоптоварување на мрежната поврзаност или заради ублажување на 
последиците од оптоварувањето или преоптоварувањето на мрежната 
поврзаност.  
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Правилник за “квалитет”	  

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски 
комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и 
мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во 
врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги	  
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Правилник за “квалитет” 
Правилникот АЕК го донесе на 10.12.2014 
 
Параметри за квалитет на кабелски мрежи 
•  Брзина на пренос (минимална и средна или вистинска) за 

download и upload 
•  Доцнење (средна вредност) 
•  Варијација на доцнење (средна вредност) 
•  Однос на загубени пакети (средна вредност) 
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Правилник за “квалитет”	  
Параметри за квалитет на мобилни мрежи 
а) параметри во зависност од технологија: 
• Ниво на мерен сигнал (одделно по технологии) 
б) параметри во зависност од услугите: 
Говорни услуги: 

–  Достапност до мрежа, 
–  Пристапност до услуга (процент на неуспешни повици),  
–  Одржливост на услуга (процент на прекинати повици),  
–  Време на воспоставување на повик 
–  Квалитет на  говор 
–  Пренесени SMS пораки 

Пренос на податоци: 
-  Неуспешни обиди за прикачување на пакетски комутирана мрежа-Attach Failure Ratio (AFR) (%) 
-  Неуспешни PDP контекст обиди за активација-Packet Data Protocol (PDP) Context Activation Failure 

Ratio (CAFR) (%) 
-  Неуспешни обиди за воспоставување на IP конекција со сервер-Service Access Failure Ratio (SAFR) 

(%) 
-  Прекинати сесии на услугата-Service Session Failure Rate (SSFR) (%) 
-  Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа (GPRS, EDGE, 3G, LTE и 4G) 
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Правилник за “bitstreаm” 

Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на 
битстрим услуга 
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Правилник за “bitstreаm” 
Правилникот Агенцијата го донесе на 17.12.2014 година. Со правилникот се 

зголемуваат обврските независно од технологијата на пристапната мрежа на СМП 
операторот на релевантниот пазар за големопродажба на интернет услугите – 
битстрим. 

•  Македонски Телеком треба да обезбеди битстрим услуги на 3-то ниво во случај кога 
пристапната мрежа е FTTH. 

•  Македонски Телеком треба да обезбеди локален пристап преку виртуелно 
разврзување (VULA Virtual Unbundled Local Access) на 2-ро ниво во случај кога 
пристапната мрежа е FTTH. 

•  Македонски Телеком треба да обезбеди “Еднаквост на влезните параметри” (EOI) 
•  Македонски Телеком треба да обезбеди “Техничка репликабилност” (TR) 
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Правилник за “bitstreаm” 
•  Операторот корисник има право да побара казнени пенали за пречекорување на 

времето за реализација на барањата и за сервисирање за битстрим пристап и 
препродажба на битстрим услуги: 
–  казнениот пенал нема да биде помал од 10% од месечниот надоместок на 

услугата за секој ден доцнење на барањата на операторот корисник  во случај 
кога времето на реализација на барањето е за 50 % поголемо од просечното 
време  за реализација на барањата од операторот во истиот квартал. 

–  казнениот пенал нема да биде помал од 20% од месечниот надоместок на 
услугата за секој ден доцнење на барањата на операторот корисник  во случај 
кога времето на реализација на барањето е за 100 % поголемо од просечното 
време за реализација на барањата од операторот во истиот квартал. 

•  Македонски Телеком треба да обезбеди “Економска репликабилност” (ЕR), која треба 
да ги задоволи тестовите за определување на цени за истиснување на конкуренцијата 
кои ги спроведува Агенцијата. 
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Правилник за “Градење” 

Правилник за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски 
мрежи и придружни средства  
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Правилник за “Градење” 
Во градовите со над 15.000 жители согласно пописот од 2002 година во рамките на 
Деталните урбанистички планови, поставувањето на каблите на јавната кабелска 
електронска комуникациска мрежа на растојание од 100m до Повеќестанбени објекти кои 
имаат повеќе од двајца сопственици на посебни делови и повеќе од осум посебни делови 
и станбено-деловни односно дeловно-станбени објекти треба да е само под земја во 
кабелска инфраструктура. 
Оператор на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа, треба поставувањето на 
каблите на јавната комуникациска мрежа, да го изврши согласно оваа динамика: 
• до крајот на 2016 година 40%  од повеќестанбени објекти и станбено-деловни односно 
дeловно-станбени објекти кои биле претходно поврзани со надземна јавна електронска 
комуникациска мрежа; 
• до крајот на 2018 година 70%  од повеќестанбени објекти и станбено-деловни односно 
дeловно-станбени објекти  кои биле претходно поврзани со надземна јавна електронска 
комуникациска мрежа; 
• до крајот на 2020 година за 100%  од повеќестанбени објекти и станбено-деловни 
односно дeловно-станбени објекти кои биле претходно поврзани со надземна јавна 
електронска комуникациска мрежа. 
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Правилник за “Градење” 
Дигитална агенда 2020 
Операторите на јавна електронска комуникациска мрежа треба да обезбедат 
широкопојасен пристап до услуги (broadband) со големи брзини од кои:  
А) до крајот на 2016 година - Најмалку 30% од домаќинствата да имаат можност за 
пристап до јавна комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps; и 
Најмалку 15% од домаќинствата да имаат можност за пристап до јавна комуникациска 
мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps. 
Б) до крајот на 2018 година - Најмалку 60% од домаќинствата да имаат можност за 
пристап до јавна комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps; и 
Најмалку 30% од домаќинствата да имаат можност за пристап до јавна комуникациска 
мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps.  
В) до крајот на 2020 година - 100% од домаќинствата да имаат можност за пристап до 
јавна комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps; и 
Најмалку 50% од домаќинствата да имаат можност за пристап до јавна комуникациска 
мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps. 
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Правилник за “универзална” 
Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга 

19	  



Правилник за “универзална” 
 
Правилникот АЕК го донесе на 12.12.2014 
 
• Обезбедување пристап до фиксна локација и обезбедување на телефонски 
услуги  (со пристапот треба да се обезбеди говор, факсимил и пренос на  
податоци со брзина  доволна да се обезбеди ефикасен пристап на интернет со 
брзина на download од 2 Mbit/s) 
• Обезбедување достапност на податоците од целосниот телефонски именик и од 
телефонската служба за информации. 
• Обезбедување на јавни телефонски говорници или други пристапни точки за 
обезбедување на јавни говорни телефонски услуги. 
• Мерки со цел на лицата со инвалидитет да им се обезбеди пристап и достапност 
до услуги. 
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“Комисија за прекршоци” 

Прекршочната постапка пред Агенцијата ја води и прекршочна санкција 
изрекува Комисијата за одлучување по прекршок формирана со решение 
донесено од директорот на Агенцијата 
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“Комисија за прекршоци” 
Правна основа: 
Ø Законот за прекршоци (ЗП) 

 Со донесувањето на ЗП во 2006 година се воспостави нов систем на 
водење на прекршочната постапка за одделни прекршоци, утврдени со закон.  
• Со овој закон се овозможи прекршочната постапка да ја водат и прекршочната 
санкција да ја изрекуваат, покрај судовите и органите на државната управа, 
организациите или другите органи што вршат јавни овластувања (органи). 
 
Ø Законот за електронските комуникации (ЗЕК) 
• Со донесувањето на ЗЕК во 2014 година се предвиде постоење на Комисија за 
одлучување по прекршоци во АЕК (член 50) 
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“Комисија за прекршоци”	  
 Комисијата за одлучување по прекршок е надлежна за одлучување по 
прекршоците утврдени во член 182, 183, 184 и 185 од ЗЕК. 

 
 Комисијата ја води прекршочна постапка пред АЕК и изрекува прекршочна 
санкција, согласно: 

  -Закон за прекршоци,  
 -ЗОУП, 
 -Кривичниот законик, 
 -Законот за електронските комуниации (Службен весник на РМ 39/2014), 
 -др. закони, и 
 -Деловникот за работа на Комисијата за прекршоци донесен на 11.09.2014г. 
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Прашања и коментари? 
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