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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 8 став (1) алинеја 21 и член 24 став (1) алинеа 3, а во врска со член 
108 став 2 од Законот за електронски комуникации, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014 , 44/2015, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19), 
Директорот за Агенцијата за електронски комуникации на ден 22.5.2020 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  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 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Член 1
Во 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 ке ги објавува 
Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ 
број 16/15 и 197/17), во член 3 став (1) по алинеа 29 се додава нова алинеа 30 која гласи: 

“ - информација за бројот 190 на контакт центарот на Агенцијата за електронски 
комуникации, со задолжително поставување на налепница на официјалните продажни 
места на операторите  ( ПВЦ - колор налепница, димензии 150/150 мм, дизајнирана, 
изработена и дистрибуирана од страна на Агенцијата, поставена на влезната врата на 
висина на видно поле во согласност со политиката за маркетинг и бренд на операторот) “ .

Член 2
Во членот 8 став (3) алинеја 9  се брише.
Алинеите 10, 11, 12, 13 и 14  стануваат алинеи 9,10, 11, 12 и 13.

Член 3
Во членот 11 став (4) зборовите “ има согласност од претплатникот за достава на 

писменото во електронска форма, вклучително и е-маил адреса преку коja ќе се врши 
доставата “, се заменуваат со зборовите “има потврдена email адреса од претплатникот 
преку која ќе се врши доставата”.

Во ставот (7) алинеја 3 зборовите “доколку операторот има согласност од 
претплатникот за достава на писменото во електронска форма”, се заменуваат со 
зборовите “ согласно став (4) од овој член “.

Член 4
Во членот 17 по ставот (1) се додава став (2) кој гласи: 
“Доставата на фактурата операторот може да ја врши во електронска форма, согласно 

член 11 став (4) од овој Правилник, а по барање на претплатникот фактурата се доставува 
по пошта”.

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
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Член 5
Овој правилник влегува во сила со  денот на неговото објавување во „Службен весник 

на Република Македонија“.
По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде објавен на веб-страницата на Агенцијата 

за електронски комуникации.
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