ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Објавен во Службен весник број: 44/2015

Член 1
Во Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ брoj 39/14 и 188/14)
во членот 8 по точката 31) се додава нова точка 32), која гласи:
“32) врши акредитирање на издавачи, води јавен електронски регистар на акредитираните издавачи и
издава прописи и стандарди за работата на акредитираните издавачи, согласно Законот за податоците во
електронски облик и електронски потпис;“
Точките 32), 33) и 34) стануваат точки 33), 34) и 35).

Член 2
Во членот 15 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) За именување на членовите на Комисијата се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои
се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците кој се издава на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8).

Член 3
Во членот 16 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) За член на Комисијата може да биде именувано лице кое:
- е државјанин на Република Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- активно го користи македонскиот јазик,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на
информатиката, телекомуникациите, правото или економијата,
- има најмалку пет години соодветно работно искуство и посебни знаења од областа на електронските
комуникации,
- поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен
- БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- има положено психолошки тест и тест за интегритет.“

Член 4
Во членот 22 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Комисијата именува директор на Агенцијата по пат на јавен оглас кој се објавува во најмалку три дневни
весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците кој се
издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик.

(2) За директор на Агенцијата може да биде именувано лице кое:
- е државјанин на Република Македонија;
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- активно го користи македонскиот јазик;
- една година пред денот на објавувањето на јавниот конкурс да не е вработен кај оператор;
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на
електротехничките науки, информатиката, правото или економијата;
- има најмалку пет години соодветно работно искуство во областа на електронските комуникации;
- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2);
- да има положено психолошки тест и тест за интегритет и
- поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Член 5
Во членот 34 по став (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Агенцијата врши надзор и врз работата на акредитираните издавачи согласно Законот за податоците во
електронски облик и електронски потпис.“
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 6
(1) Членовите на комисијата именувани до денот на започнувањето на примената на овој закон
продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани.
(2) Директорот на Агенцијата именуван до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува
да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

