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...I... 
REZIME

Во последните пет последователни години, извештаите за на-
предокот што ги подготвува Европската комисија (ЕК) ука-
жуваат дека Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), 
која треба да биде независно, непрофитно регулаторно тело, 

всушност, врши префрлување на вишокот пари во области кои се 
надвор од нејзината надлежност, со што го поткопува сопствениот 
авторитет на регулаторно тело. Во исто време, извештаите наведува-
ат дека административните такси кои се наплаќаат од операторите 
се утврдени на ниво повисоко од она што е потребно за финанси-
рање на работата на АЕК. 

Во однос на работењето на ова регулаторно тело, во македон-
ската јавност беа разоткриени повеќе случаи кои отвораат прашања 
за работењето на АЕК, како и за нејзиното активно појавување во 
јавноста како главен финансиски поддржувач на некои од објекти-
те што се дел од проектот Скопје 2014. Имено, регулативата за оваа 
агенција потекнува од законодавството на ЕУ од 2003 година, каде 
што ова регулаторно тело е непрофитно, независно и ужива автоно-
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мија во донесувањето одлуки. Законодавната рамка која го регулира 
работењето на АЕК предвидува ова тело да остварува приходи кои 
не влегуваат во категоријата „добивка“ бидејќи Агенцијата не про-
изведува некакво добро или услуга, туку остварува приходи преку 
таксата која ја наплаќа од операторите, односно, од компании што 
работат во различни области: телефонија, телевизиски станици, ра-
диостаници, и други.

Потребата за отчетно и транспарентно работење на јавните ин-
ституции нè поттикна да ја анализираме работата на АЕК од неколку 
аспекти: 1) имплементација на заштитните мерки; 2) имплемента-
ција на регулативата; 3) автономно работење; 4) наметнување об-
врски за клучните оператори во областа на електронските комуни-
кации; 5) буџетски расходи на АЕК и нивната целисходност; и 6) ра-
ководен кадар, односно, тимот одговорен за носење одлуки во АЕК.

Суштината на демократските системи лежи во механизмот на со-
пирачки и спреги (checks-and-balances) кој се рефлектира врз ра-
ботењето во секое поле на дејствување на регулаторните и надзор-
ните тела бидејќи клучна карактеристика на демократските системи 
е квалитетната контрола во насока на заштита на јавниот интерес. 
Во таа смисла, доколку се спроведува системот на контрола, ко-
рупцијата и недоследното работење во областа која се контролира 
ќе бидат нормализирани. Оттука, оваа анализа за работењето на АЕК 
како регулаторно тело има за цел да ги анализира нејзините силни и 
слаби страни, како и нејзината отпорност на надворешни влијанија, 
при што се мисли на притисоци од други државни функционери, но 
и на партиски притисоци. Како регулаторно тело кое треба да пот-
тикнува конкуренција и пристап до пазарот на електронски кому-
никации, според Законот за електронски комуникации (ЗЕК), АЕК е 
должна доследно да го спроведува законот со кој се уредува нејзи-
ното функционирање. Недоследната имплементација на ЗЕК би го 

проблематизирала системот на контрола при регулирање на елек-
тронските комуникации, што е во спротивност со транспарентното и 
отчетното работење на оваа јавна институција.
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Воспоставувањето конкурентност на пазарот за телекомуни-
кации имаше улога на катализатор во телекомуникацискиот 
сектор, кој претходно беше окупиран од олигополи. Имено, 
планската економија во периодот до независноста на Ре-

публика Македонија не оставаше голем простор за приватни капи-
тални инвестиции во овој сектор, па неретко раководните лица во 
државните претпријатија од областа на телекомуникациите и елек-
тронските комуникации беа сложни во отпорот кон влегувањето 
нови фирми и претпријатија кои би претставувале конкуренција на 
дадениот пазар. 

За да држи чекор со овие промени, со потпишувањето на Спогод-
бата за стабилизација и асоцијација (ССА), Република Македонија се 
обврза овој сектор да го развива во согласност со европските прави-
ла. Европските законодавни тела од овој сектор поседуваат легис-
латива која е во линија со технолошкиот напредок и побарувачката 
на пазарот. Ваквиот развој на настаните доведе до воведување нова 
регулаторна рамка за електронските комуникации, чија главна цел 

VOVED

...II... 
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е да ја зајакне конкуренцијата со тоа што ќе ја олесни можноста за 
повеќе учесници на телекомуникацискиот пазар, и поголеми инвес-
тиции во секторот. 

АЕК е основана со донесувањето на Законот за електронски 
комуникации1 како независен, непрофитен и автономен орган кој 
претставува засебен правен субјект кој треба да ги извршува јавни-
те овластувања кои му се доверени. Агенцијата започна со работа и 
активности во јули 2005 година. Според прописите, АЕК го известува 
Собранието на Република Македонија и ги извршува своите долж-
ности во согласност со Законот за електронски комуникации, и со 
релевантните и важечките правни акти. 

Агенцијата се финансира од сопствен буџет преку приходи кои 
ги остварува, а се предвидени во законот, вклучително и преку за-
еми, грантови и друг вид техничка или финансиска помош. Годиш-
ниот буџет на АЕК го одобрува Комисијата на АЕК и за него се бара 
согласност од Собранието. Со Агенцијата раководи директор кој има 
извршна улога и е главен носител на одлуки. Неговиот мандат е утвр-
ден за период од 5 години, со можност за втор мандат за уште еден 
период од 5 години, но единствено преку јавен оглас. Комисијата е 
составена од пет членови именувани од Собранието на РМ. 

Предвидено е Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) да 
биде независно регулаторно тело на пазарот на електронски ко-
муникации во Република Македонија. Нејзиното основање произ-
легува од евроинтегративните процеси на Република Македонија, 
односно, членот 95 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
(ССА)2 со наслов „Инфраструктура за електронски комуникации и 

1 Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15
2 http://www.sep.gov.mk/data/file/SSA/SSA(1).pdf 

придружни услуги“. ССА стапи на сила на 1 јуни 2001 година, а пре-
ку оваа спогодба Македонија презеде обврска да го либерализира 
својот пазар на телекомуникации уште во јуни 2004 година.
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1. METODOLOGIJA

Потребата од ова истражување се заснова на намерата на Ма-
кедонскиот центар за европско образование (МЦЕО), како граѓан-
ска организација од македонското граѓанско општество која, меѓу 
другите активности, ја следи работата на домашните институции во 
контекст на евроинтеграциите. Во таа смисла, Агенцијата за елек-
тронски комуникации (АЕК) е основана како регулаторно тело со 
донесувањето на Законот за електронски комуникации (ЗЕК), из-
работен во согласност со регулативите на Европската Унија. Преку 
оваа анализа, МЦЕО ја истражува работата на АЕК во контекст на 
нејзините перформанси и ризиците за јавниот интерес, ефектите од 
регулаторните мерки, како и транспарентноста и отчетноста. 

Анализата за работењето на АЕК наспроти овие параметри вклу-
чува преглед и анализа на институционалната и законодавна рамка 
за АЕК, законодавната рамка на ЕУ, релевантните меѓународни из-

ZO[TO OVA 
ISTRA@UVAWE?

...III... 
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вештаи од оваа област,3 резултатите од работата на АЕК, како и фи-
нансиските извештаи што ги објавува АЕК. 

За таа цел, методологијата применета за целите на оваа анализа 
се темели предоминантно на јавно достапни податоци во врска со 
функционирањето на АЕК во согласност со меѓународните стандар-
ди во овој сектор, структурата (членови на Комисијата и раководни 
лица), буџетските приходи и расходи на АЕК, како и независното и 
непристрасното работење кое секое регулаторно тело треба да го 
применува.

Овој извештај дава преглед на институционалната рамка, од-
носно, институционалната позиционираност на АЕК како независ-
но регулаторно тело. Имено, како регулаторно тело кое треба, меѓу 
другото, да го регулира и да го контролира пазарот на електронските 
комуникации, АЕК е надлежна за изработка на регулаторни обврски 
за сите учесници на пазарот на електронските комуникации. Поради 
неговата регулаторна улога, АЕК не е дел од извршната, законодав-
ната, ниту од судската власт.

Во поглед на законодавната рамка, потребно е да се направи 
преглед на законите што се однесуваат на делокругот и резултатите 
од работата на АЕК, но потребно е да се наведе дека самата АЕК под-
готвува нацрт-закони во соработка со Министерството за информа-
тичко општество и администрација (МИОА) кое потоа ги проследува 
до Собранието. 

3 Cullen International Report, 4-ти извештај од мониторингот на електронските 
комуникации во земјите кандидатки за членство во ЕУ, февруари 2014 година, 
достапен на: http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/izveshtai-od-cullen-
international/item/download/551_6cd3d2130598e6ce1552e825649f94e3

Анализирани се носителите на одлуки во АЕК наспроти јавно 
достапните информации за поранешните раководните лица, нивната 
вклученост во други правни лица од бизнисот и јавната администра-
ција, како и постоењето евентуални приватни или други релации. 
Овој аспект е особено важен за да се обезбеди што е можно пове-
родостојна слика за автономното и независното работење на АЕК во 
изминатите години.

Во таа насока, освен што е важно да се разгледа работењето, но и 
надзорот на раководните лица одговорни за носење одлуки, потреб-
но е да се разгледаат финансиските извештаи публикувани од АЕК 
каде што се наведени сите приходи и расходи, како и планираните 
буџети на АЕК.

Овој извештај е организиран во четири дела. По воведот, ја раз-
гледуваме основата на АЕК во евроинтеграциите на Република Ма-
кедонија. Анализата на институционалната и правната рамка која 
го уредува работењето на АЕК и нејзината усогласеност со стандар-
дите на ЕУ е сместена во вториот дел. Третиот дел се однесува на 
организациската структура и финансирањето кои ги отсликуваат 
резултатите од работењето на АЕК. Анализата на пазарот и методо-
логијата за пресметка на трошоците, како и анализата на документи/
извештаи за работењето на АЕК се сместени во четвртиот дел, по што 
следуваат сумираните заклучоци и препораки кои произлегуваат од 
анализата на претходно наведените аспекти. 

Дополнително, како хоризонтално прашање во овој извештај 
го разгледуваме имиџот на АЕК во јавноста поради нејзината вк-
лученост во спонзорирање и финансирање на неколку капитални 
објекти во изминатите години, меѓу кои има и такви што се дел од 
проектот Скопје 2014.
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2. EVROINTEGRACIITE KAKO OSNOVA

Со оглед на тоа што основањето на Агенцијата за електронски ко-
муникации произлегува директно од евроинтегративните процеси на 
Република Македонија, овој дел од извештајот ги обработува основи-
те и поврзаноста со клучните документи во таа смисла, како што се:

• Пристапното партнерство;

• Спогодбата за стабилизација и асоцијација (CCA);

• Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА);

• поврзаност со Инструментот за претпристапна помош 2 (ИПА 2);

• извештаите за Република Македонија од Европската комисија;

• Извештајот на експертската група предводена од Рајнхард Прибе.

2.1 АЕК и Пристапното партнерство

Пристапното партнерство4 ги рефлектира и ги содржи приорите-
тите кои имаат за цел зајакнување на капацитетите на регулаторните 
тела и на нивната функционална и финансиска независност.

4 Одлука на Европскиот совет за принципите, приоритетите и условите кои ги 
содржи Пристапното партнерство со Република Македонија од.6.11.2007, 
достапна на: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/
fyrom_accession_partnership_en.pdf 

2.1.1 Клучни приоритети

Да се зајакне деловната средината преку подобрување на владе-
ењето на правото, зајакнување на независноста на регулаторните и 
надзорните агенции, забрзување на правните процедури и продол-
жување на активната регистрација на авторските права.

2.1.2 Способност за преземање на 
обврските од членството

Поглавје 10: Информатичко општество и медиуми

• Да се преземат сите потребни мерки за исполнување на обвр-
ската за либерализација на секторот за електронски комуни-
кации, вклучително и донесување на потребното секундарно 
законодавство и понатамошно зајакнување на регулаторните 
тела.

• Да се спроведат заштитни мерки за операторите со значите-
лен удел на пазарот.

• Да се зајакнат независноста и административниот капацитет 
на регулаторните тела за електронски комуникации и меди-
уми.

2.1.3 Човекови права и заштита на малцинствата 

• Да се промовираат слободата на медиумите и слободата на 
изразување.
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• Да се ревидира правната рамка за емитување и заштита од 
политички влијанија.

• Да се преземат конкретни чекори за да се осигури независ-
носта на медиумските регулаторни тела.

2.1.4 ЕУ стандарди 

Ефективна либерализација на пазарот и секторот за електронски 
комуникации, вклучувајќи и зајакнување на регулаторните тела преку 
дополнителни закони и политики кои се однесуваат на овој сектор. 

2.1.5 Среднорочни приоритети

• Понатамошна промоција и заложба за зголемена слобода на 
медиумите и слобода на изразување. 

• Да се донесат закони од медиумскиот сектор кои ќе бидат 
усогласени со европските стандарди и да се обезбеди пра-
вилно и навремено спроведување на истите.

2.2 АЕК и Спогодбата за стабилизација 
 и асоцијација (CCA)

Членовите 94 и 95 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
предвидуваат соработка меѓу Република Македонија и државите член-
ки на ЕУ во областа на електронските комуникации. На состанокот на 
Комитетот за стабилизација и асоцијација одржан во 2009 година, 
Европската комисија изјави дека земјата кандидатка ја исполни об-
врската во рамките на оваа област од ССА. Тоа беше забележано и во 
извештајот за напредокот на земјата за 2008 година подготвен од ЕК. 
Сепак, овие членови предвидуваат континуитет во обврските кои др-
жавата ги има, особено во поглед на усогласувањето на националното 
законодавство со законодавството на ЕУ. Проблемите кои се однесу-
ваат на префрлањето на вишокот пари во области што се надвор од 
нејзините надлежности и наметнувањето административни такси на 
операторите кои се над нивото на средства потребни за финансирање 
на работата на АЕК последователно се јавуваат во следните години.

Член 94 – Соработка во областа на аудиовизуелни услуги

„Страните ќе соработуваат за промоција на аудиовизуелната ин-
дустрија во Европа и ќе поттикнуваат копродукција во областите 
филм и телевизија“.

“Страните ќе ги координираат, и онаму каде што е соодветно, ќе 
ги усогласат нивните политики за регулирање на содржината од ас-
пект на прекугранично емитување, посветувајќи особено внимание 
на прашањата во врска со стекнувањето на правата на интелектуал-
на сопственост за програми и емитување преку сателит или кабел.“

Член 95 – Инфраструктура за електронски комуникации и при-
дружни услуги
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„Страните ќе ја зајакнат соработката во областа инфраструктура 
за електронски комуникации, вклучувајќи ги класичните телекому-
никациски мрежи и релевантните електронски аудиовизуелни пре-
носни мрежи, и придружни услуги, со цел целосно усогласување со 
acquis од страна на Република Македонија, најмалку една година по 
стапувањето во сила на оваа спогодба“.

Горенаведената соработка ќе се фокусира на следниве приори-
тетни области:

• креирање политики;

• правни и регулаторни аспекти;

• градење институции потребни за либерализирана средина;

• модернизација на електронската инфраструктура на Република 
Македонија и нејзина интеграција во европските и светските 
мрежи, со фокус на подобрувањата на регионално ниво [...].

2.3 АЕК и Националната програма за 
 усвојување на правото на ЕУ

Поглавје 10: Информатичко општество и медиуми:

НПАА вклучува неколку краткорочни и среднорочни приоритети 
во областа на информатичкото општество и медиумите кои ќе бидат 
опфатени со активностите од оваа програма:

• Национална стратегија за развој на широкопојасен интернет;

• Национална стратегија за е-вклучување;

• Национална стратегија за електронски комуникации;

• Стратегија за развој на радиодифузната дејност.

Во однос на АЕК како регулаторно тело, НПАА вклучува плани-
рани приоритети кои се поврзани со градењето на нејзините ин-
ституционални капацитети и други конкретни прашања, како што 
се: продлабочување на соработката меѓу националните регулатор-
ни тела и други институции, како и со меѓународните регулаторни 
тела, за да се поттикне имплементација на законодавството и да се 
подобрат процедурите; зголемување на бројот на специјализирани 
стручни кадри и организирање дополнителни обуки за вработените 
во нивните области на експертиза.

2.4 АЕК и Инструментот за претпристапна помош 2

Инструментот за претпристапна помош (ИПА 2) е главниот финан-
сиски инструмент преку кој ЕУ обезбедува поддршка за земјите ко-
риснички во спроведувањето на реформите со цел членство во ЕУ, а го 
покрива периодот од 2014 до 2020 година. Финансиска помош во рам-
ките на ИПА 2 е фокусирана на следниве четири специфични цели: 
(а) поддршка за политичките реформи; (б) поддршка за економскиот, 
социјалниот и територијалниот развој; (в) зајакнување на способ-
носта на државите од ИПА 2 регионот да ги исполнат обврските кои 
произлегуваат од членството во ЕУ преку поддршка на прогресивно 
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усогласување, усвојување и имплементација на законодавството на 
ЕУ; и (г) зајакнување на регионалната интеграција и територијалната 
соработка. Исто така, Регулативата за ИПА 2 наведува дека финансис-
ката поддршка треба главно да се однесува на пет области: 

1) реформи во рамките на подготовките за членство во ЕУ и по-
врзани институции и градење на капацитетите; 

2) социо-економски и регионален развој; 

3) вработувањето, социјалната политика, образованието, 
унапредување на родовата еднаквост и развој на човечки 
ресурси; 

4) развој на земјоделството и руралните средини и 

5) регионална и територијална соработка. 

За да се зголеми влијанието, финансиска помош на ЕУ ќе биде 
концентрирана на области каде што реформите или инвестициите 
се најмногу потребни за исполнување на критериумите за пристапу-
вање и каде што тие се приспособливи ако се земе предвид капаци-
тетот на земјата да ги исполни овие потреби.

Работата на АЕК е конкретно поврзана со петтиот сектор, кој 
се однесува на областа конкурентност и иновации. Во тој поглед, 
заложбите се насочени кон подобрување на социо-економскиот 
развој преку поттикнување на економскиот раст. Помошта во овој 
сектор ќе придонесе за подобрување на условите за конкурентност, 
иновации и создавање работни места. Фокусот е ставен на созда-
вањето конкурентна и извозно ориентирана економија која се теме-
ли на знаење и иновации.

2.5 АЕК и извештаите на Европската комисија

За појасен увид во условите кои ги формираат актуелните состој-
би во АЕК, во овој дел даваме споредба на последните извештаи на 
Европската комисија за периодот 2012-2015 година, со фокус на пог-
лавјето 10: Информатичко општество и медиуми. Имено, препораките 
кои ги содржи последниот извештај на ЕК за Република Македонија 
од ноември 2015 година укажуваат на воочена намалена независност 
и автономија на регулаторните тела во областа на електронските ко-
муникации. Во таа насока, извештајот ги содржи следниве препораки: 

1) Да се обезбеди доволна автономија на независните регула-
торни тела, но не само во теорија, туку и во практика, со цел 
тие да дејствуваат ефикасно и ослободени од политички при-
тисок. За ова не се потребни само проактивни напори од са-
мите тела туку и политичка волја од сите актери, со цел да им 
се дозволи на овие тела да ги извршуваат своите обврски во 
согласност со законот, вклучително и алокација на доволно 
финансиски средства. 

2) Да се обезбеди членување во независните регулаторни тела 
засновано на професионална подготвеност, релевантно про-
фесионално искуство и компаративни заслуги. 

3) Да се обезбеди законско санкционирање на неусогласеноста 
со барањата и препораките на независните тела.

Во последните неколку години, извештаите на ЕК го критикува-
ат трошењето на средствата на АЕК за намени кои не се поврзани 
со развојот на електронските комуникации, што е квалификација 
од суштинска важност, имајќи ја предвид целта на овој извештај од 
следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ.
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Извештај за напредокот 2014 Извештај за земјата 2015 

Електронски комуникации и медиуми 

- Административните такси наметнати на операторите сè уште се 
над нивото потребно за финансирање на работата на АЕК.

- Продолжи практиката на АЕК да го користи вишокот средства 
за цели кои не се поврзани со развојот на електронските 
комуникации, поткопувајќи го авторитетот на регулаторот. 

- Координацијата помеѓу АЕК и КЗК останува слаба. 

Електронски комуникации и медиуми 

- Кредибилитетот на АЕК и натаму е нарушен поради 
распределбата на вишокот средства за други намени кои не се 
поврзани со развојот на електронските комуникации. 

- Административните такси наметнати на операторите се 
намалени, но сè уште се високи.

Табела 1. Клучни забелешки од извештаите на Европската комисија за поглавје 

10: Информатичко општество и медиуми, за периодот 2014 и 2015 година5

Клучните забелешки кои ЕК ги истакнува во годишните извештаи 
за напредокот на Република Македонија во областа на електрон-
ските комуникации и медиумите и кои се повторуваат повеќе од 3 
години се: 

1) Кредибилитетот на АЕК и натаму е нарушен поради распре-
делбата на вишокот средства за други намени кои не се повр-
зани со развојот на електронските комуникации. 

2) Административните такси наметнати на операторите се нама-
лени, но сè уште се високи. 

3) Сè уште не е воведен бројот 112 за итни случаи поради недос-
тиг на финансиски средства. 

5 Компаративна анализа на извештаите на Европската комисија 2012–2015, 
ноември 2015, достапна на: http://mcet.org.mk/documents/YrQXzgHTvNpiJcFZY 

4) Капацитетите на ресорното министерство треба да се зајак-
нат. Во областа на услугите на информатичкото општество и 
медиумите, забелешката која се провлекува во последните три 
извештаи за напредокот упатува на тоа дека: „Сè уште постојат 
бариери за електронската трговија, како на пример ’праговите‘ 
за интернет-трговијата поставени од царинските власти“. 

Карактеристично за работењето на АЕК во последниве години6 
е тоа што се јавува префрлање на вишокот пари во области кои се 
надвор од надлежностите на АЕК, со што се поткопува авторитетот на 
регулаторот. Имено, во 2010 година се направени првите законски 
измени7 со кои се овозможува, односно, се легализира таквиот транс-
фер на средства. Патем, овие трансфери се едни од најсимптоматич-
ните. Дополнително, за истиот период карактеристично е и тоа што во 
ноември 2010 година се случува индикативна промена на директорот 
на АЕК кога со едногласна одлука на Комисијата на АЕК, Роберт Ор-

6 Колекески, А. и Чупеска, А. (2015), АЕК- (не)зависното од влада тело?!, Македонски 
центар за меѓународна соработка, Скопје

7 Службен весник на РМ бр. 83/2010
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даноски е избран за директор, по оставката на претходниот директор 
Петар Иваноски. Роберт Орданоски доаѓа на позицијата директор на 
ова регулаторно тело директно од бордот на директори на Т-Мобиле 
Македонија, мобилниот оператор со најголем удел на пазарот. Токму 
во овој контекст, дури и провладиниот дневен весник Вечер,8 во ко-
ментар од 22.11.2010 год., тврди дека од сметката на АЕК биле пре-
фрлени 17 милиони евра во државната каса, и тоа во согласност со 
законските измени наведени и во извештајот на ЕК. Со други зборови, 
АЕК го префрла вишок од 17 милиони евра во Буџетот на РМ. Според 
истиот извор, претходниот директор изјавил9 дека на сметката на АЕК 
тогаш останале само уште околу 7 милиони евра, кои се искористени 
за изградбата на новата зграда на Агенцијата. Станува збор за зграда 
која е составен дел од владиниот проект Скопје 2014.

2.6 АЕК и Извештајот на Рајнхард Прибе

Извештајот на експертската група предводена од Рајнхард При-
бе во текот на 2015 година изведе анализа на клучните сектори во 
Република Македонија, со што го подготви и пакетот клучни реформ-
ски приоритети кои треба да бидат спроведени за да се расчистат 
криминалните дејства што произлегуваат од објавените прислушу-
вани разговори, како и самото прислушување. Во Извештајот на 
Прибе конкретно се посочува дека со измена на членовите 175 и 176 
од Законот за електронски комуникации секторот за електронските 
комуникации, поточно АЕК, технички го овозможува и го олеснува 
прибавувањето информации за УБК.

8 http://daily.mk/auto/robert-ordanoski-nov-direktor-na-aek 
9 Ibid. 

Постапувајќи во согласност со членовите 175 и 176 од Законот за 
електронски комуникации, секој од трите национални телекомуни-
кациски оператори ја снабдува УБК со потребната техничка опрема, 
овозможувајќи ґ директно да ги следи нивните целосни оперативни 
центри. Од посебна гледна точка, како последица на ова, УБК може 
директно да ги следи комуникациите, независно и слободно, без 
оглед на тоа дали е издадена или не е издадена судска одлука во 
согласност со Законот за следење на комуникациите.

Скандалот, кој е во тек, покажува непочитување на професио-
налната етика, на основните принципи на управувањето со ризици и 
недостиг на познавање на чувствителноста на разузнавачките зада-
чи во рамките на УБК. Извештајот потенцира дека предмет на загри-
женост е и очигледниот недостиг на обучена служба за темелните 
права и правилата за заштита на податоците. Семејните врски меѓу 
високопозиционирани политичари и носители на високи функции 
во УБК, но и во јавното обвинителство, создаваат ризична средина 
подложна на конфликт на интереси.

Од друга страна, постојат посилни заштитни мерки за пристапот 
до метаподатоци кои ги поседуваат телекомуникациските провајде-
ри и пристап до нив може да имаат агенциите што го спроведуваат 
законот или агенциите за обезбедување, по доставување судска на-
редба на еден од трите телекомуникациски провајдери.10

10 Прибе, Рајнхард и група експерти, Република Македонија: Препораки на групата 
искусни експерти за системските прашања за владеење на правото поврзани со 
следењето на комуникациите откриени во пролетта 2015, објавен во Брисел на 
8.6.2015, стр.8
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ќе овозможи развој на пазарот согласно европските стандарди. Но, 
паралелно со овој процес, во Македонија се одвиваше и процесот на 
приватизација на најголемиот (во тоа време и единствен) национален 
оператор за електронски комуникации.

Посочениот процес на приватизација започна во јануари 2001 го-
дина, кога Владата на Република Македонија и конзорциумот пред-
воден од унгарскиот давател на телекомуникациски услуги Матав 
потпишаа договор за преземање на акциите на Македонски телекому-
никации при што Матав влезе во акционерската книга на Македонски 
телекомуникации како сопственик на 51% од акциите и стана доми-
нантниот сопственик на компанијата. До денес, македонската влада 
сè уште има директен удел во акциите на компанијата. Од 1 јуни 2001 
година, давателот на услуги за мобилна телефонија T-Мобиле (пора-
нешен Мобимак) почна да функционира како посебен правен субјект 
(компанија ќерка).

Поради недостиг на политичка волја, а подоцна и разоткриени 
индиции за корупција12 на високо политичко ниво, која меѓу друго-
то се поврзува и со купопродажниот договор на Македонски телеком, 
монополот на телекомуникациите во Македонија продолжи и по крај-
ниот рок утврден во ССА. Како последица на настанатиот регулаторен 
вакуум, ова прашање прерасна во пречка за преговори со ЕУ, а под-
разбира и директно кршење на ССА. 

Токму во такви околности е донесен Законот за електронски ко-
муникации (Службен весник на РМ бр. 13/2005 од февруари 2005 го-
дина) чија замисла беше дека со неговата соодветна имплементација 
може да се овозможи конкуренција на пазарот на електронски кому-

12 http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/09/21/sec-gets-big-break-in-
macedonia-corruption-case/

3. ANALIZA NA INSTITUCIONALNATA 
I PRAVNATA RAMKA

Глобалниот телекомуникациски сектор е среде процес на тран-
сформација која, во најголема мера, е предизвикана од тековните 
процеси и промени од аспект на приватизацијата, либерализацијата и 
технологијата. Овие трендови драматично го менуваат начинот на кој 
функционира овој сектор. Ваквата телекомуникациска ера која е обе-
лежана од регионални монополи во телефонијата што овозможуваат 
старомодна телефонска услуга со фиксни апарати, полека, но сигурно 
се менува во ера која ја карактеризираат повеќе провајдери на ин-
форматички и комуникациски технологии коишто користат интернет-
протокол, безжични и широкопојасни интернет технологии.

Предвидено е Агенција за електронски комуникации (АЕК) да 
биде независен регулатор на пазарите за електронски комуникации 
во Република Македонија. Нејзиното основање произлегува од евро-
интегративните процеси на Република Македонија, односно, членот 
95 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА)11 со наслов 

„Инфраструктура за електронски комуникации и придружни услуги“. 
ССА стапи на сила на 1 јуни 2001 година, а со потпишување на оваа 
спогодба Македонија презеде обврска да го либерализира својот па-
зар на телекомуникации уште во јуни 2004 година.

Конкретно, спогодбата помеѓу ЕУ и Република Македонија намет-
на обврска за укинување на ексклузивните права што ги ужива Ма-
кедонски телекомуникации, особено во фиксната телефонија која 
своевремено имаше најголем удел на пазарот, со што корисниците 
требаше, во рок не подолг од три години по стапувањето на сила на 
ССА, да добијат поквалитетна, разновидна и поевтина услуга, што пак 

11 http://www.sep.gov.mk/data/file/SSA/SSA(1).pdf 
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никации. Во таа насока, еден од централните делови од законот под-
разбираше основање на Агенција за електронски комуникации (АЕК). 
АЕК почна да работи во јуни 2005 година, а од неа се очекуваше да го 
либерализира пазарот на електронски комуникации, и притоа да не 
потпадне под никакво политичко влијание, ниту, пак, под влијание на 
македонскиот телекомуникациски монопол. Оттука, препораките на 
ЕУ упатуваа на санирање на прекршувањата на ССА преку преземање 
на сите неопходни мерки за либерализација на секторот за електрон-
ски комуникации. Слично, се побара и донесување на потребните 
подзаконски акти и натамошно зајакнување на регулаторните тела. 
Дополнително се инсистираше на примена на заштитни механизми 
поврзани со конкуренцијата за операторите со значителна пазарна 
моќ, зајакнување на независноста, како и на административниот капа-
цитет на регулаторните тела за електронски комуникации и медиуми.

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за 
електронски комуникации од 2005 година (Службен весник на РМ бр. 
39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), како независно, непрофитно регула-
торно тело во областа на електронските комуникации и има статус на 
правно лице со јавни овластувања утврдени со овој закон. Во матич-
ниот регистар е запишана со регистарска влошка бр. 01/1-70638-0-
0-0 од 24 јуни 2005 година. Во Централниот регистар на Република 
Македонија, АЕК е запишана под ЕМБС 06005284. Седиштето на АЕК 
се наоѓа на кеј „Димитар Влахов“ бр. 21 Скопје, Република Македо-
нија. Република Македонија е основач на Агенцијата, а основачките 
права во поглед на имотот и средствата за работа ги има Собранието 
на Република Македонија, додека Агенцијата управува со и ги користи 
имотот и средствата.

Приоритетна дејност на АЕК е со шифра 61.90 која е означена под 
називот други телекомуникациски дејности. АЕК има цврсто дефини-
рани цели кои треба да се постигнат и е насочена кон постигнување на 

целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните 
корисници да добиваат услуги за електронски комуникации со најдо-
бар квалитет и по најповолни цени. Во работењето и донесувањето 
одлуки, како и во регулацијата на пазарите на електронски комуника-
ции, АЕК е независна од кој било државен орган или компанија која 
обезбедува електронски комуникациски мрежи и/или услуги. Аген-
цијата во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка со 
целосна одговорност, а за својата работа одговара пред Собранието 
на Република Македонија. Работењето на АЕК поблиску се уредува со 
Статутот на Агенцијата.

Врз основа на член 8 од Законот за електронски комуникации 
(Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15) и член 7 
од Статутот на АЕК (бр. 1102-22/6 од 15.12.2014), АЕК ги извршува 
работите од својот делокруг во согласност со законот и прописите 
донесени врз основа на законот, како и врз основа на националната 
стратегија за развој на електронските комуникации и информатички-
те технологии, други стратешки документи, акциски планови од обла-
ста на електронските комуникации, медиуми и меѓународни договори 
од областа на електронските комуникации кои ги склучила или на кои 
им пристапила Република Македонија.
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3.2 Институционална поставеност

Министерството за информатичко општество и администрација е 
одговорно за креирање политики и за подготвување законодавство 
во секторот за електронски комуникации, како и за подготвување на 
Националната стратегија за развој на електронските комуникации 
и информатичката технологија. Министерството за информатичко 
општество, генерално, е одговорно и надлежно за информатичкото 
општество. Националната стратегија за развој на информатичкото 
општество беше усвоена во април 2005 година. 

Во Република Македонија, Владата поседува и контролира 
34,18% од акциите на Македонски телеком, плус една златна акција. 
Мнозинскиот удел од 51% го поседува Маџар телеком, фирма ќерка 
на Дојче телеком, додека, пак, остатокот од 12,1% е во сопственост 
на приватни инвеститори. 

Политичкото влијание е најупотребуваното средство за влија-
ние врз работата на националното регулаторно тело АЕК. Мож-
носта за политичко влијание го става регулаторот под притисок, 
со што се нарушува независноста на АЕК. Поголемата политичка 
независност на АЕК е експлицитно адресирана во ревизијата на ЕУ 
регулативата за електронските комуникации. Правилата за телеко-
муникациите кои стапија на сила на 19 декември 2010 година14 ја 
зајакнаа независноста на националните телекомуникациски регу-
латори преку елиминирање на политичкото влијание во вршењето 
на нивните секојдневни обврски и преку воведување заштита од 
арбитрарни отпуштања на раководните лица во националните ре-
гулаторни тела.

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Al24216a 

3.1 Законодавство за електронските комуникации

Главниот законодавен акт кој го регулира секторот за електрон-
ски комуникации во Република Македонија е Законот за електрон-
ски комуникации од 2005 година (ЗЕК) кој се заснова на пропиша-
ната регулатива на Европската Унија. ЗЕК воспоставува национално 
регулаторно тело, Агенција за електронски комуникации (АЕК), и ги 
дефинира нејзините обврски заедно со оние на Владата и на ресор-
ното министерство.13 Министерството е одговорно за креирање на-
црт-политики и за подготвување законодавни иницијативи во оваа 
област. АЕК е основана во јули 2005 година како автономно и неза-
висно регулаторно тело одговорно за спроведување на регулаторни 
задачи пропишани во ЗЕК, вклучувајќи спроведување на законот 
во рамките на неговите надлежности, менаџирање на спектарот на 
радиофреквенции и телефонски броеви, спроведување анализи на 
релевантните пазари на електронски комуникации и наметнување 
регулаторни обврски на претпријатијата (операторите) кои имаат 
значителен удел на пазарот. Меѓу другото, ЗЕК ги дефинира проце-
дурите за анализа на пазарот, дефинициите за релевантни пазари, 
наметнувањето регулатива и заштитни мерки на операторите со зна-
чителен пазарен удел врз основа на принципите од регулаторната 
рамка на ЕУ од 2003 година. Во Република Македонија се приме-
нуваат следниве заштитни мерки: избор на оператори, референтни 
понуди за интерконекција на фиксен оператор и мобилни операто-
ри, референтна понуда за разврзан пристап на Македонски телеком, 
регулирани основни интерконекции и наплати за разврзување ло-
кална јамка (LLU) и преносливост на броеви кај фиксните и мобил-
ните оператори.

13 Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА)
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Степенот на политичка независност може да се утврди преку 
оценка на дискреционото право на АЕК ограничено со закон, преку 
оцена на потенцијалниот и сегашниот степен на политичка интер-
венција, правилата за именување и отпуштање на раководниот ка-
дар во АЕК, како и времетраењето на нивниот мандат. 

Табелата подолу ги адресира следниве прашања:

• Поделбата на клучните обврски меѓу АЕК и ресорното минис-
терство (или друг владин орган) одговорно за креирање по-
литики во областа на електронските комуникации. 

• Овластувања на министерството или на Владата да дава на-
соки на АЕК. 

• Дали одредени одлуки на АЕК се предмет на претходно или 
последователно одобрување од страна на министерството 
или од друга владина институција.
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АЕК и нејзините обврски
Министерството (Влада или друга 

владина институција) и неговите 
обврски 

Овластување на министерството 
(Влада или друга владина 

институција) во однос на АЕК

Според член 8 од Законот за електронски комуникации од 2016 год.,15 
АЕК е одговорна за:
 � усвојување и имплементација на секундарното законодавство;
 � управување со спектарот на фреквенции, вклучувајќи и нивна 

алокација и распределба;
 � управување со броевите;
 � одобрување референтни интерконекции и понуди за разврзување 

референтни интерконекции; 
 � пазарна анализа;16 
 � означување на претпријатијата со значителен удел на пазарот и 

наметнување задолжителни обврски;
 � понуди за разврзан пристап;
 � регулација на малопродажните и големопродажните цени.

Универзална услуга: означување провајдери и управување со 
фондови за универзална услуга.

Решавање комерцијални и технички спорови меѓу:
 � оператори – оператори;
 � оператори – даватели на услуги;
 � корисници – оператори/даватели на услуги.

Поплаки и забелешки на потрошувачите. 

Според член 517 од Законот за електронски 
комуникации од 2005 год., министерството 
е одговорно за:
 � подготовка на Националната стратегија 

за развој на електронските комуникации 
и информатичката технологија; 

 � подготовка на законодавство за 
електронските комуникации. 

Сепак, член 4 од ЗЕК18 ги дефинира АЕК 
и министерството како „компетентни 
тела за регулирање прашања од областа 
на електронските комуникации“. Во 
2009 година, министерството подготви 
пакет-амандмани за ЗЕК кои требаше 
дополнително да ги дефинираат и 
разграничат задачите на двете тела. Тие 
беа прифатени во првата половина на 2010 
година.

Член 6 од Законот за електронски 
комуникации од 2005 год.,:

„Агенцијата за електронски комуникации 
(во натамошниот текст: Агенцијата) 
е самостојно, непрофитно регулаторно 
тело на пазарите за електронски 
комуникации во Република Македонија 
и има статус на правно лице со јавни 
овластувања утврдени со овој закон.“

Во член 63 од Законот за електронски 
комуникации од 2005 год., Владата 
предвиде минимална еднократна сума 
за стекнување авторски права врз 
фреквенции кои ќе бидат предмет на 
тендерски процедури. 

Според член 35 од ЗЕК19: 
„Министерството одобрува давател на 
универзална услуга избран од АЕК преку 
јавна тендерска процедура“. 

Табела 2. Институционална распределба на обврските за работењето на АЕК

15 Закон за електронски комуникации, редакциски пречистен текст, 27.5.2016, “Службен весник на РМ“ бр.39/14
16 Ibid. член 55
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Закон за електронски комуникации од 2005 год. кој поради измените не е на сила, Службен весник на РМ бр.13 од 25.2.2005 год.
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3.3 Независноста на АЕК како 
 национално регулаторно тело 

Принципите кои лежат во основата на работата на националното 
регулаторно тело се:20

• Независност. Националните регулаторни тела мора да бидат 
правно одвоени и функционално независни од сите органи-
зации кои обезбедуваат електронски комуникациски мрежи, 
опрема или услуги.

• Право на жалба. На национално ниво мора да постојат ефек-
тивни механизми кои ќе им овозможат на корисниците или 
обезбедувачите на електронски комуникациски мрежи или 
услуги  право на жалба пред независно тело. 

• Непристрасност и транспарентност. Националното регу-
латорно тело мора да ги применува своите надлежности на 
непристрастен и транспарентен начин. Исто така, тоа мора 
да обезбеди механизми за консултации со заинтересираните 
страни кога се преземаат чекори или мерки, бидејќи недости-
гот на консултации може да се одрази на пазарот.

Независноста останува критично прашање во поглед на предвид-
ливоста и стабилноста кои треба да постојат во регулаторната 
средина. Независноста ја сочинуваат два елемента:

• одвојување на националното регулаторно тело од компании-
те кои ги регулира и 

20 Регулаторна рамка за електронските комуникации, достапна на англиски јазик 
на: http://www.ictregulationtoolkit.org/en/toolkit/notes/PracticeNote/514 

• изолирање на националното регулаторно тело од политички 
влијанија и интервенции.

Првиот аспект на независноста на националното регулаторно 
тело, во смисла на независност од учесниците на пазарот, е помер-
лив, а со тоа, и поподложен и полесен за оценување отколку вто-
риот аспект (независност од политички влијанија и интервенции). 
Регулаторните обврски мора да бидат исполнети и спроведени од 
компетентни тела кои се правно разграничени и кои функционираат 
независно од сите други организации што овозможуваат електрон-
ски комуникациски мрежи и услуги.21 

Во Република Македонија, Агенцијата за електронски комуника-
ции (АЕК) е основана во средината на 2005 година како независ-
но национално регулаторно тело задолжено да спроведува чекори 
предвидени со Законот за електронски комуникации, вклучувајќи 
имплементација и администрирање на законодавните задачи во 
рамки на нејзините надлежности. 

Агенцијата за електронски комуникации ја раководи Комисија 
која ја сочинуваат 5 членови, вклучувајќи го и претседателот кој 
претседава со состаноците на Комисијата. Собранието на РМ е орга-
нот кој ги именува претседателот и другите членови на Комисијата. 
Со АЕК раководи директор кој е професионално вработен со полно 
работно време во Агенцијата. Директорот го именува Комисијата на 
АЕК преку јавен оглас, и тој има петгодишен мандат, исто како и чле-
новите на Комисијата, со можност за обнова на мандатот.

21 Член 3 од Директивата на Европскиот парламент и Европскиот совет, 
25.11.2009, Брисел, достапна на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX%3A32009L0140 
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Иако формално независна, de facto независноста на АЕК е сом-
нителна. Јавната дебата во земјава во поглед на независноста од 
политички влијанија и интервенции е во голема мера негативна за 
тоа прашање. Извештајот на ЕК од 2015 год. за Република Македо-
нија во поглавје 10 (Информатичко општество и медиуми) наведува 
дека: „Кредибилитетот на телекомуникацискиот регулатор е 
континуирано поткопан преку алокација на финансиски средства 
за цели кои не се во насока на подобрување и развој на електрон-
ските комуникации.“22

Независноста на АЕК особено се доведува во прашање докол-
ку се направи анализа на раководните функции во ова регулаторно 
тело, со што може да се дојде до интересни сознанија.

Пример бр.1: Претходниот директор Роберт Орданоски доаѓа на 
позицијата директор на Агенцијата за електронски комуникации ди-
ректно од бордот на директори на Т-Мобиле Македонија, мобилниот 
оператор со најголем удел на пазарот. Владата поседува и контролира 
34,18% од акциите на Македонски телеком, плус една златна акција.

Пример бр.2: Сашо Димитријоски, актуелен директор на Аген-
цијата за електронски комуникации од февруари 2016 година, доаѓа 
на оваа позиција од државната МАРнет, каде што бил директор. Во 
текот на своето работење познат е по тоа што попречувал регистри-
рање на опозициски домен. Во истиот период од 2006 до 2010 го-
дина, Димитријоски бил член на бордот на директори на Т- Мобиле 
Македонија. Во периодот од 2009 до 2011 година, бил на позицијата 
државен советник во Министерството за информатичко општество и 
администрација. 

22 Извештајот на ЕК од 2015 за Република Македонија, Поглавје 10: Информатичко 
општество и медиуми, Брисел, 10.11.2015 

Член 12 од Статутот на АЕК ги дефинира условите за членовите 
на Комисијата:

Член 12

(1) Во текот на времетраењето на својот мандат, членовите на 
Комисијата не можат да бидат пратеници во Собранието на Републи-
ка Македонија, членови на Владата на Република Македонија, како и 
лица кои извршуваат должности во органите и телата на политички 
партии, како и да бидат вработени во оператори. 

Гордана Клинчарова, претседател на Комисијата на АЕК, во исто 
време е и секретар на Град Скопје.23

Слика 1. Гордана Клинчарова, секретар на Град Скопје.

23 Гордана Клинчарова веќе не е на функцијата секретар на Град Скопје.
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Славе Веловски, член на Комисијата на АЕК, истовремено е се-
кретар на Економскиот совет, назначен од Владата на РМ.

Слика 2. Документ во кој член на Комисијата на АЕК е наведен со друга функција 
која ја врши во исто време

За овој член на Комисија на АЕК,24 во прилог на горенаведената 
информација, во Собранието на Република Македонија на 30 јануари 
2014 година, до тогашниот премиер е поставено пратеничко прашање 
за групирањето функции кај ова лице во кое се наведува дека покрај 
тоа што е член на Комисија на АЕК, истовремено фигурира и како член 
на надзорниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги 
Македонија. Но, тој бил и неизвршен директор на Фудбалскиот клуб 
Вардар,претседател на надзорниот одбор на Македонски железници 
АД Транспорт Скопје, како и советник на премиерот, покрај тоа што 
е секретар на Економскиот совет на Владата. Дополнително, постои 
и информација дека е назначен и како член на надзорен одбор на 
Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје.25

Петар Есмеров, член на Комисијата на АЕК, истовремено рако-
водител на Регионалната дирекција – Скопје при Управата за јавни 
приходи и државен секретар во Министерството за одбрана до 2013 
година. На 29 јуни 2016 година, Петар Есмеров беше назначен за нов 
директор на Управата за јавни приходи (УЈП). Тој беше назначен на 
оваа функција откако претходниот директор, Кирил Миноски, беше 
назначен за министер за финансии. Есмеров беше назначен како 
в.д. директор на УЈП каде претходно работеше на позицијата ди-
ректор на Регионалната дирекција – Скопје. Според податоците од 
неговата професионална биографија,26 во 2008 година Есмеров ра-
ботел во Агенцијата за електронски комуникации, а потоа од Влада-
та бил назначен за државен секретар во Министерството за одбрана, 
од каде по поднесувањето на оставката, се вработил во Управата за 
јавни приходи. 

24 Пратеничко прашање од пратеничката Маринела Тушева, поставено на 83-та 
седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 30 јануари 2014 год.

25 http://www.mse.mk/Objavi/Repository/Announcement166/Интернационален 
картичен систем АД Скопје – Промена на органи на управување 
6.6.201320130607155556.pdf 

26 http://kapital.mk/petar-esmerov-naznachen-za-direktor-na-ujp/ 
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Една недела по назначувањето за директор, Есмеров беше сменет, 
а на негово место на позицијата директор на УЈП беше назначена Ана-
стасија Илиеска која досега ја вршеше функцијата државен секретар 
во Министерството за внатрешни работи. Од Владата информираа 
дека Петар Есмеров ќе продолжи да ја извршува директорската функ-
ција во подрачната единица на Управата за јавни приходи – Скопје, на 
која беше пред да биде назначен за в.д. директор на УЈП.

Дешира Имери, член на Комисијата на АЕК, поранешен пратеник 
од редовите на ДУИ во Собранието на Република Македонија во пе-
риодот 2011-2014 година.

Слика 3. Информација за Дешира Имери, член на Комисијата на АЕК, на 
страницата за пратениците на Собранието на Република Македонија

4. ANALIZA NA RABOTEWETO NA AEK

Основањето независно регулаторно тело е камен-темелник на 
регулаторната рамка на ЕУ за електронските комуникации. Во мно-
гу случаи, па така и во овој, независноста е критична точка која би 
требало да осигури предвидливост и стабилност на регулаторната 
средина. Независноста вклучува два елемента:

• одвојување на националното регулаторно тело од фирмите и 
претпријатијата кои се предмет на регулација и 

• изолација на националното регулаторно тело од политички 
интервенции и притисоци.

Во рамките на ЕУ регулативата не постојат препораки ниту од-
редби кои ја прават приватизацијата на пазарот задолжителна, и 
правилата за институционална одделеност спаѓаат во групата од-
луки за кои земјата сама одлучува дали ќе ги примени. Сепак, во 
земјите каде што државата не поседува претпријатија на пазарот на 
електронските комуникации, регулаторната независност не претста-
вува критична точка, туку напротив, според ЕУ регулативата ваквата 
средина овозможува слобода на регулаторното тело да наметнува 
правила и обврски, како и да контролира. Во Македонија, АЕК е ос-
нована во средината на 2005 година како независно регулаторно 
тело одговорно за спроведување на надлежностите пропишани во 
ЗЕК, вклучувајќи и примена и имплементирање на легислативата, 
управување со спектарот на радиофреквенции и броеви, спрове-
дување анализа на пазарот и наметнување регулаторни обврски за 
операторите со значителен удел на пазарот.
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Приложената табела го прикажува вкупниот број вработени во 
националната регулаторна агенција во 2011 година, поделени спо-
ред задачите кои ги извршуваат: 

• генерални регулаторни прашања;

• мониторинг на фреквенциите и 

• правни или финансиски рестрикции на можноста на нацио-
налната регулаторна агенција да ги ограничува месечните 
приходи на нејзините вработени. 

Вкупно 
вработени

Регулаторни 
задачи

Мониторинг 
задачи

Рестрикции кои АЕК може да 
ги воведе за да ја ограничи 

висината на платите

113 20 21 Нема правни рестрикции

Табела 3. Вработени и работни задачи во АЕК, во 2011 година

Доколку се погледне извештајот на АЕК за 2014 година, во делот 
вкалкулирани плати (расходна ставка 460), вкупната реализирана 
вредност на ова конто изнесува 110.858.637 денари за 136 врабо-
тени. Ова претставува зголемување споредено со претходната 2013 
година, кога истата вредност изнесувала 103.898.373 денари за 132 
работени. Претходната 2012 година износот бил 99.79.889 дена-
ри, а во 2011 година од расходната ставка за плати биле исплатени 
88.164.129 денари, што укажува на тренд на постојано зголемување 
кое се должи на два фактора: (1) постојаното зголемување на бројот 
на вработени во АЕК и (2) покачувањето на исплатите по овој основ. 

Во согласност со постоечките правила за внатрешна органи-
зација и нејзиниот органограм, АЕК е поделена во 7 сектори и 5 
служби: Сектор за регулатива, Сектор за правни работи, Сектор за 
телекомуникации, Сектор за радиокомуникации, Сектор за контрола 
и мониторинг на радиофреквенции, Сектор за финансии, Сектор за 
заштита на правата на крајните корисници, Служба за меѓународна 
соработка, Служба за човечки ресурси, Служба за логистика, Служба 
за внатрешна ревизија, Служба за информатички технологии.27 

Еден од идентификуваните проблеми дефинитивно е органи-
зациската структура на АЕК во која не се јасни ниту дефинициите 
на надлежностите на персоналот ниту текот и спроведувањето на 
деловните процеси кои се одвиваат во АЕК. На прв поглед, момен-
талната организациска структура открива релативен недостиг на 
правилна меѓусекторска интеграција. На пример, Секторот за теле-
комуникации е одвоен од Секторот за анализа на пазарот. Сектори-
те ги сочинуваат тимови од вработени кои се од различни профили, 
што се смета за недостаток бидејќи може негативно да се одрази на 
вкупната стручност и негативно да влијае на резултатите кои секто-
рот треба да ги испорача. Поради фактот што повеќе од половина од 
вработените во АЕК не се ангажирани на клучните организациски 
функции кои се однесуваат на регулаторни, односно, мониторинг 
задачи, може да се претпостави дека распределбата по сектори и 
организацискиот пресек не се направени според потребите на АЕК, 
туку од други причини. 

27 Наведените сектори и служби кои функционираат во рамките на АЕК се наведени 
на официјалната веб-страница: http://aek.mk/mk/za-nas/struchna-sluzhba 
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Поради овие причини, се препорачува дополнително да се ана-
лизира организациската структура на АЕК. Анализата треба детално 
да ги оцени образованието на вработените, нивниот професионален 
капацитет, како и нивното поле на експертиза и спектарот на ра-
ботни обврски. Се препорачува моменталната структура на АЕК да 
биде разгледана во контекст на предности и слабости, а како фина-
лен резултат, анализата треба да создаде и прикаже најсоодветната 
структура на АЕК во согласност со нејзините реални задачи и ре-
сурси. Дополнително, анализата треба да ги истакне недостигот на 
одредени ресурси и бројот на новопримени вработени. Анализата 
треба прецизно да ја прикаже структурата на секторите во рамки 
на АЕК, нивните одделенија, алокацијата на ресурси по сектори, а 
пред сè и над сè, прецизно да ги дефинира задачите и спектарот на 
обврски за секој сектор одделно. 

Со Агенцијата за електронски комуникации раководи Комисија 
која ја сочинуваат 5 членови, вклучувајќи го и претседателот кој 
претседава со состаноците на Комисијата. Собранието на РМ е орга-
нот кој ги назначува претседателот и другите членови на Комисијата. 
АЕК ја раководи директор кој е професионално вработен со полно 
работно време во Агенцијата. Директорот го именува Комисијата 
преку јавен оглас, и тој има петгодишен мандат, исто како и члено-
вите на Комисијата, со можност за обнова на мандатот.28 

28 Член 11 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр. 13 
од 27.1.2012 год.)

Правилата и процедурите за именување и отпуштање на рако-
водните лица во АЕК се прикажани во табелата подолу, како и: 

• критериумите за квалификуваноста на раководството на АЕК 
(поранешни професионални искуства), конфликтот на инте-
реси со кој било учесник на пазарот; 

• владините тела инволвирани во именувањето на раковод-
ството на АЕК и специфичните процедури за именување; 

• времетраењето на мандатот на директорот на АЕК; 

• основите и процедурата за отпуштање на раководството на 
АЕК.
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Правила и процедури за именување и отпуштање Критериуми за квалификуваност

Со АЕК управува Комисија која ја сочинуваат 5 членови, вклучувајќи 
претседател и заменик-претседател. Претседателот и членовите на 
Комисијата се именуваат или отпуштаат од страна на Собранието на РМ. 

Отпуштање членови на Комисијата пред истекот на мандатот може 
да настане во следниве случаи: на сопствено барање, затворска казна 
поголема од 6 месеци поради сторено кривично дело, отсуство од три 
последователни состаноци или отсуство од 5 состаноци во рок од 12 
месеци и доколку не се достави годишен извештај од работата на АЕК до 
Собранието на РМ.

Дневните активности и задачи ги менаџира директорот, кој е ангажиран 
како вработен со полно работно време. Директорот е назначен од 
Комисијата процедурално, по објавен јавен оглас за работната позиција. 

Директорот може да биде отпуштен од страна на Комисијата во 
следниве случаи и под следниве услови: на сопствено барање, неможност 
да ги извршува работните задачи во период поголем од 6 месеци поради 
болест, прифаќање некомпатибилна позиција која создава конфликт на 
интереси, затворска казна подолга од 6 месеци поради сторено кривично 
дело или злоупотреба на работната позиција.

Мандатот на членовите на Комисијата и директор на Агенцијата е 5 
години, со можност за повторен избор за уште еден мандат од 5 години.

Претседателот и членовите на Комисијата на АЕК не смеат да бидат: 
пратеници во Собранието, членови на Владата, да извршуваат работни 
задачи во партиски тела, членови на борд на директори или надзорен 
одбор во компании, ниту смеат да бидат дел од правно лице или да 
се во работен однос кај кое било правно или физичко лице што би 
можело да доведе до конфликт на интереси и не смеат да бидат дел 
од претприемачки активности кои ќе ја нарушат непристрасноста на 
независното регулаторно тело. 

Директорот се именува преку јавна процедура и јавен оглас, каде 
што се бара: да е граѓанин на Република Македонија и да поседува 
универзитетска диплома со професионално искуство од минимум 5 
години. Професионалното и раководното искуство во секторот на 
електронските комуникации се земаат предвид при процедурата за 
именување. 

Табела 4. Услови за именување и отпуштање на раководството и Комисијата на АЕК
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Агенцијата за електронски комуникации, во принцип, е замисле-
на како финансиски независно тело кое се самофинансира.29 Поточ-
но, таа е замислена како непрофитен правен субјект кој се самофи-
нансира од наплатата за изнајмување и поседување фреквенции и 
броеви, како и од административни такси кои ги собира на годишно 
ниво, а претставуваат определен процент од годишните приходи на 
овластените оператори во секторот за електронските комуникации, 
како и од обезбедувачите на услуги во истиот сектор.

Членот 3 од Директивата на ЕУ налага националните регулатор-
ни тела да постапуваат непристрасно и транспарентно. Недостигот 
на транспарентност ја поткопува правната сигурност и ја зголемува 
можноста за политички влијанија. Исто така, регулаторните проце-
си треба да овозможуваат формална консултација со засегнатите 
страни пред да се донесе конечна одлука која би се однесувала на 
уредувањето и регулирањето на пазарот на електронските комуни-
кации. 

Транспарентноста на АЕК во процесот на донесување одлуки и 
способноста на засегнатите страни да придонесат во тој процес се 
клучен белег на независноста кон која тежнее регулаторното тело. 
Критериумот за оценување на транспарентноста на АЕК вклучува 
постоење на консултативен процес, како и одреден број одлуки и 
проблеми кои биле решени преку примена и организирање на кон-
султациите со засегнатите страни.

29 Член 26 од  Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр. 13 
од 27.1.2012)

4.1 Финансирање на АЕК

За да ја добиеме целосната слика за работењето на АЕК и за регу-
лацијата на пазарот за електронски комуникации во Република Ма-
кедонија, треба да извршиме анализа на финансиското работење на 
АЕК во изминатиот период и да ја утврдиме поврзаноста.

Во извештајот од мониторингот на пазарите за електронски ко-
муникации во земјите кандидатки за членство во ЕУ, познат како Ку-
лен извештај, објавен во 2014 година и достапен на веб-страницата 
на АЕК, се прави споредба на средствата кои националното регула-
торно тело ги собира во државата, како процентуален сооднос со 
вредноста на пазарот.

Во 2011 година, АЕК зафаќа 1,20% од вредноста на пазарот, што е 
една од повисоките стапки споредено со другите земји  аспирантки 
за членство во ЕУ. Веќе во 2012 година, овој процент пораснува на 
3,81%, со што АЕК станува „лидер“ меѓу другите земји по висината 
на средствата што ги собира од пазарот, со објаснување прикажано 
во извештајот дека средствата се потребни за изградба на админи-
стративната зграда.
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Графикон 1. Оперативни расходи на националните регулаторни тела, изразени како 
проценти од целокупните приходи на пазарот, за периодот 2011-2012 година

Кај повеќето национални регулатори, оперативниот буџет вари-
ра помеѓу 0,3% и 0,9% од вкупните приходи на пазарот, со исклучок 
на Црна Гора и Македонија. Зголемувањето на оперативниот буџет 
на АЕК во Македонија во 2012 година се однесува на инвестициите 
во новите канцелариски простории кои биле финансирани со акуму-
лираните приходи на АЕК од претходните неколку години.

Доколку го погледнеме извадокот од финансискиот извештај за 
работењето на АЕК во 2012 година, ќе забележиме дека трошоци-
те за капитални инвестиции (административната зграда и антен-
ски столб) изнесуваат вкупно 240.942.511,00 денари, додека, пак, 
пренесените и акумулирани средства од 2011 година изнесуваат 

195.053.784,00 денари, и дополнителни 696.502.315,00 денари од 
претходните години, што дава вкупна сума од 891.556.099,00 де-
нари. Оваа сума на претходно акумулирани средства ја надминува 
вкупната сума на потрошени средства во текот на 2012 година во 
износ од 859.223.828,50 денари.
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4.1.1 Годишен извештај за 2012 година

Расходна ставка 430 – средства префрлени на други субјекти

Вкупните трошоци на оваа расходна ставка30 изнесуваат 
195.053.784,00 денари, а произлегуваат од исплатените трошоци во 
согласност со Заклучокот на Собранието на Република Македонија 
бр. 07-3145/40 од 4.9.2012 година, за следниве ставки: 

• проект – изградба на Македонска точка на размена на интернет-
сообраќај MatrIX; 

• проект – софтвер за подземни водови и набавки на сервери и 
серверска опрема за системот на е-услуги во рамките на ЗЕЛС;

• проект – софтвер за електронско издавање одобренија за град-
ба во рамките на ЗЕЛС;

• проект од областа на информатичкото општество;

• проект – изградба на Аква парк;

• проект – акциски план на проектот за дигитализација на ЈП МРТ.

Расходна ставка 455 – помош, спонзорства, донации

Вкупната реализирана вредност на синтетичкото конто „помош, 
спонзорства и донации“31 изнесува 16.349.500,00 денари.

30 Годишен извештај за работата на АЕК за 2012 година објавен на 7.2.2013 , стр. 80
31 Ibid. стр. 81

Расходна ставка 440 – капитални средства

Вкупните трошоци на оваа расходна ставка32 изнесуваат 
240.942.511,00 денари и во нив се вкалкулирани трошоци за:

• градежни работи за изградба на административен објект на АЕК;

• изработка на проект за изградба на антенски систем за контрола 
и мониторинг на радиофреквенциите;

• изработка на проект за изградба на антенски столбови во Штип, 
Охрид, Битола, Банско.

Вкупно реализирани расходи: 859.223.828,50 денари

Реализацијата на расходите во 2012 година33 изнесува 
859.223.828,50 денари, односно, реализација од 59.61% во однос 
на планираните и одобрените расходи за 2012 година.

Вкупно реализирани расходи: 533.228.305,00 денари

Пренесениот вишок на приходи34 од минати години изнесува 
696.502.315,00 денари.

Пренесениот вишок на приходи од 2011 година изнесува 
195.053.784,00 денари.

32 Ibid. стр. 80
33 Ibid. стр. 80
34 Ibid. стр. 81
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Вкупно приходи: 1.424.784.404,00 денари

Реализацијата на вкупните приходи во 2012 година изнесува 
1.424.784.404,00 денари, односно, реализација од 96,99% во однос 
на планираните приходи за 2012 година.

Вишок на приходи над расходи – 2009 година 345.468.588,00

Вишок на приходи над расходи – 2010 година 351.033.727,00

Вишок на приходи над расходи - 2011 година 195.053.784,00

Вкупно 891.556.099,00

Искористен дел од вишокот за покривање на 
расходите во 2012 година 

325.995.523,50

Данок на непризнаени расходи по даночен биланс 1.825.619,00

Вишок средства на ден 31.12.2012 563.764.956,50

Табела 5. Вишок средства од минати години

Од табелата можеме да заклучиме дека АЕК веројатно знаела за 
финансиската состојба, посебно за сумата на претходно акумулира-
ни средства (иако во согласност со Законот и дејноста на АЕК, таа 
не може и не смее да биде профитна организација и да остварува 
вишок на средства), сепак одела во насока на акумулирање допол-
нителни средства, дури и на зголемување на приходите, сè со една 
цел, која станува јасна веќе во 2012 година. Имено, таа година буџе-
тот на АЕК станува резервен буџет за реализирање владини проекти.

Во текот на 2012 година, АЕК троши 16.349.500,00 денари по основ 
на расходна ставка 455 „помош, спонзорства и донации“, додека, пак, 
преку расходната ставка 430 „средства префрлени на други субјекти“, 
пренесува 195.053.784,00 денари на други правни субјекти (вкуп-
но 211.403.284,00 денари), во согласност со направените измени 
на Законот за електронски комуникации во 2012 година, објавен во 
Службен весник на Република Македонија бр. 13 од 27.1.2012 година, 
што ґ дава правен основ за ваквиот начин на работење.

Во продолжение се дадени законските измени направени во од-
нос на финансиите на АЕК.

Во членот 26, по ставот (1) се додава нов став (2),35 кој гласи:

„(2) Висината на надоместоците од ставот (1), точка а) на овој член се 
утврдуваат со подзаконските акти од членовите 32, 75 и 83 од овој закон, 
согласно со одобрениот годишен финансиски план на Агенцијата.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи:

„(6) Нереализираните средства од годишниот финансиски план 
на Агенцијата од претходната година, Агенцијата ќе ги пренесе во 
годишниот финансиски план за наредната година, при што може да 
одлучи тие средства, или дел од нив, да се искористат за развој на 
електронските комуникации и информатичкото општество, како и за 
други работи од значење за Република Македонија, утврдени со фи-
нансискиот план на Агенцијата.“ 

35 Закон за електронски комуникации од 2012 година, објавен во Службен весник 
на РМ бр. 13 од 27.1.2012 год.
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4.1.2 Годишен извештај за 2013 година

Веќе во 2013 година,36 средствата префрлени на други субјекти 
се дуплираат и изнесуваат 415.000.000,00 денари или 6,7 милиони 
евра, додека вкупните расходи на АЕК во текот на 2013 година из-
несуваат 1.078.685.148,00 денари, при што средствата префрлени 
на други субјекти учествуваат со околу 40%, додека, пак, вкупните 
капитални инвестиции изнесуваат 138.063.061,00 денари.

Расходна ставка 430 – средства префрлени на други субјекти

Вкупните трошоци на оваа расходна ставка37 изнесуваат 
415.000.000,00 денари и претставуваат 90,22% од планираните 
460.000.000,00 денари, и се за 112,76% поголеми во однос на 2012 
година, а произлегуваат од исплатените трошоци во согласност со 
Заклучокот на Собранието на Република Македонија бр. 07-2037/19 
од 30.5.2013 година, и тоа за:

• проект на ЈП Македонска Радиодифузија – ДВБ-Т;

• проект на ЈП Македонска Радио-телевизија за дигитализа-
ција;

• проект – изградба на рекреативен Аква парк со местополож-
ба на земјиште во општина Карпош во комплекс СЦ Борис 
Трајковски. 

36 Годишен извештај за работата на АЕК за 2013 година, објавен на 26.3.2014 год.
37 Ibid. стр.126

Расходна ставка 440 – капитални средства

Вкупните трошоци на оваа расходна ставка38 изнесуваат 
138.063.061,00 денари или 61,73% од одобрениот финансиски план 
за 2013 година, во кои се вкалкулирани трошоци за:

• градежни работи за изградба на административен објект АЕК;

• изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на ра-
диофреквенциите.

Реализираната вредност во однос на 2012 година е во опаѓање 
за 42,70%.

Интересен е и трендот на зголемување на трошоците на рабо-
тењето на АЕК, при што споредбено од 2009 година се зголемуваат 
од 130.532.337,00 денари на 1.078.685.148,00 денари во 2013 година.

4.1.3 Годишен извештај за 2014 година

Во 2014 година,39 сумата на средствата префрлени на други прав-
ни субјекти се намалува на 42.093.255,00 денари. Интересно е тоа 
што ставката за помош, донации и спонзорства повторно се зголе-
мува на 79.224.000,00 денари или вкупно 121.317.255,00 денари (2 
милиони евра) се исплаќаат од сметката на АЕК кон други субјекти.

38 Ibid. стр.127
39 Годишен извештај за работата на АЕК за 2014 година, објавен на 10.3.2015 год.
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Расходна ставка 430 – средства префрлени на други субјекти

Вкупните трошоци на оваа расходна ставка40 изнесуваат 
42.093.255,00 денари и претставуваат 100% од планираните и се 
за 89,86% помали во однос на 2013 година, а произлегуваат од ис-
платените трошоци во согласност со Заклучокот на Собранието на 
Република Македонија бр.07-2037/19 од 30.5.2014 година, и тоа за:

• проект на ЈП Македонска Радио-телевизија за дигитализација.

Вкупно реализирани расходи: 749.568.358,00 денари

Реализацијата на расходите во 2014 година изнесува 
749.568.358.00 денари, односно, реализација од 70,80% во однос на 
планираните и одобрените расходи за 2014 година и е за 30,51% 
помалку во однос на реализацијата во 2013 година.

Во текот на 2015 година, ставката за помош, спонзорства и дона-
ции бележи значителен раст и изнесува 279.514.011,00 денари (4,5 
милиони евра). 

40 Ibid. стр.85

4.1.4 Последици од финансиското работење 
на АЕК (2012–2015)

Надоместокот за работење на Агенцијата за електронски кому-
никации се наплаќа од операторите на пазарот по 3 главни основи:

• користење радиофреквенции;

• користење нумерација;

• мониторинг на работењето на операторите.

Тој претставува трошок кој индиректно се рефлектира на 
крајната сметка на потрошувачите, т.е. граѓаните на Република Ма-
кедонија, преку сметките за електронските комуникациски услуги.

Агенцијата за електронски комуникации претставува независно 
регулаторно тело кое е непрофитна организација и според Законот за 
електронски комуникации, може и треба да биде финансирана од стра-
на на операторите за своето непречено работење и функционирање.



35

ZO[TO OVA
ISTRA@UVAWE?

Табела со преглед на расходите по години, прикажани во денари.

Бр. Година
Вкупен годишен 

расход
Вкупно расход за 

капитални инвестиции %
Вкупно расход по основ на пренесени 

средства и помош, спонзорства и донации %

1. 2012 859.223.828,00 240.942.511,00 28,04 211.403.284,00 24,60

2. 2013 1.078.685.148,00 138.063.061,00 12,80 415.000.000,00 38,47

3. 2014 749.568.358,00 199.315.851,00 26,59 121.317.255,00 16,18

4. 2015 587.011.026,00 60.561.900,00 10,32 279.514.011,00 47,62

Вкупно: 3.274.488.360,00 
(52,8 мил. евра)

638.883.323,00 
(10 мил. евра) 19,51 1.027.234.550,00

(16,6 мил. евра) 31,37

Табела 6. Преглед на расходите по години, изразени во денари

Од табелата се гледа трендот на трошењето во АЕК, каде доми-
нантна ставка претставува расходот по основ на средства префр-
лени на други правни субјекти, како и расходната ставка „помош, 
спонзорства и донации“, почнувајќи од 2012 година.

Над 31% од средства кои АЕК ги потрошила во периодот 2012-
2015 година се ненаменски и нивната оправданост е целосно диску-
табилна. Оттука се поставуваат следниве прашања:

• Каков би бил ефектот на пазарот за електронски комуника-
ции во Република Македонија доколку овие средства не биле 
собрани од операторите и за колку проценти би се намалиле 
цените на електронските услуги за граѓаните? 

• Во која друга држава-членка на ЕУ или земја кандидатка за 
членство во ЕУ, националното регулаторно тело за електрон-
ски комуникации, акумулира 31% повеќе средства од потреб-
ното и ги троши ненаменски?

• Колку законските измени направени во 2012 година во Зако-
нот за електронски комуникации имаат за цел приближување 
на македонското законодавство до законодавството на ЕУ?

Од финансиската анализа изнесена погоре може да се заклучи 
дека АЕК, иако знаела за планираните расходи во наредниот пери-
од, свесно одела на зголемување на трошоците прикажани пред ЕУ 
и операторите во Република Македонија, маскирани со потребите 
за инвестиции во нова административна зграда, со цел да оствари 
дополнителни приходи кои ќе се распределуваат по сопствено ви-
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дување или нарачка, свесно оптоварувајќи го индиректно буџетот 
на крајните потрошувачи, т.е. граѓаните на Република Македонија.

Доколку се навратиме на мисијата на АЕК, ова е далеку од она 
како АЕК се претставува пред граѓаните на Република Македонија и 
пред другите регулаторни тела во ЕУ и регионот.

Прикажаните расходи, почнувајќи од 2012 година, енормно се 
зголемуваат од година во година за сметка на зголемувањето на тро-
шоците за финансирање други проекти кои во основа немаат до-
пирна точка со развојот на пазарот за електронски комуникации во 
Република Македонија.

Завршната сметка на АЕК изготвена за 2015 година е спорна, на 
што укажува задршката од независната ревизија. Иако е откриено 
несовпаѓање на финансиски средства на Агенцијата за електронски 
комуникации во износ од 5.858.000,00 денари, наместо одговорност, 
Комисијата, како орган на АЕК, и директорот склучуваат договори со 
приватно лице (поранешен директор на АЕК) со цел никој да не пре-
земе одговорност пред законот и да се прикрие фактичката состојба. 
Оваа информација би требало соодветно да биде посочена во го-
дишниот извештај за финансиското работење на АЕК кој е доставен 
до Собранието на РМ, што не беше случај.

Ваквите аргументи сериозно и дополнително ги доведуваат во 
прашање доброто владеење, независноста, непристрасноста, про-
фесионалноста, отчетноста и угледот на АЕК како регулаторно тело.

4.2 Сомнителна независност

Европска комисија во последниот извештај41 коментира дека 
кредибилитетот на АЕК и натаму е нарушен поради распределбата 
на вишокот средства за други намени кои никако не се поврзани со 
развојот на електронските комуникации. 

Сомнителната независност на АЕК е повеќестепена и опфаќа раз-
лични аспекти од функционирањето на ова тело. Европската коми-
сија посочува на следниве недостатоци:

• Недоволна координацијата на мерките на АЕК и Комисијата 
за заштита на конкуренцијата (КЗК), што укажува на посто-
ење структурни системски слабости.

• Високи административни такси наметнати кон операторите 
од страна на АЕК. 

Административните такси се главен извор на приходната стра-
на во буџетот на АЕК. Овие средства редовно се повисоки од опе-
ративните трошоци на АЕК на годишно ниво за повеќе од 50%. На 
овој начин се акумулираат средства кои понатаму се распределуваат 
како вишок за други намени неповрзани со развојот на електрон-
ските комуникации. Треба да се наведе дека таксите што им се на-
метнуваат на операторите и се одобрени од страна на Владата, а се 
во согласност со регулативната рамка на ЕУ, треба да бидат на исто 
количинско ниво единствено со активностите и потребите на АЕК, и 
не треба да ги покриваат потребите и активностите на други нацио-
нални органи или проекти.

41 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_
the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf 
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Во однос на сомнителната независност на АЕК можат да се наве-
дат и следниве карактеристики:

• проекти неспојливи со надлежностите на АЕК, кои се компле-
ментарни со политиките и проектите на Владата;

• инвестиции во различни градежни проекти, изградба на згра-
да која е дел од проектот Скопје 2014, изградба на телекому-
никациска кула на Водно;

• АЕК купува обврзници од Министерството за финансии.

4.3 Проекти неспојливи со надлежностите на АЕК

Во однос на оваа забелешка, станува збор за проекти42 кои на 
никој начин не можат да бидат дел од надлежностите на АЕК како 
независно, непрофитно регулаторно тело, а кои единствено се ком-
плементарни со политиките и проектите на Владата. Примерите да-
дени подолу се информации преземени од годишните извештаи на 
АЕК. Во буџетските ставки на АЕК штуро се наведуваат огромните 
суми исплатени за проекти неспојливи со надлежностите на АЕК, а 
никаде не постојат подетални описи или дополнителни информации. 
Станува збор за проекти групирани во неколку ставки:

42 Колекески, А. и Чупеска, А. (2015), АЕК- (не)зависното од влада тело?!, 
Македонски центар за меѓународна соработка, Скопје.

Средства префрлени на други субјекти (расходна ставка 430)43 
во износ од 415.000.000 денари (6.738.180 евра) на:

• Јавното претпријатие Македонска радиодифузија;

• Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија;

• Изградба на рекреативен Аква парк во комплексот СЦ Борис 
Трајковски; 

Помош, спонзорства и донации (расходна ставка 455)44 во 
2013 година со износ од 80.000.000 денари: 

• од кои, 61.500.000 денари или околу еден милион евра на 
Јавното сообраќајно претпријатие на Скопје (ЈСП) за изград-
ба на Панорамско тркало45 во реката Вардар;

• донација за Катастар;

• донација за КК Карпош Соколи.

Помош, спонзорства и донации (расходна ставка 455) во 
претходната 2012 година, за кои во годишниот извештај на АЕК 
скудно се наведува само следново:

• вкупната реализирана вредност на синтетичкото конто „по-
мош, спонзорства и донации“ изнесува 16.349.500,00 денари. 

43 http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godisni-izveshtai-za-rabota-na-aek/
item/download/492_ff6eb25cfaf1fc50aecfffa26ed120e1

44 http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godisni-izveshtai-za-rabota-na-aek/
item/download/805_e28ca92e0931db31b011d33baf4ce24e 

45 http://www.novini.mk/read/1025314/aek-kje-donira-milion-evra-za-panoramskoto-trkalo 
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Во медиумите се појавија и информации46 за чудни и егзотич-
ни спонзорства и донации од 2012 година, како на пример, финан-
сирање ново живеалиште за мајмуните во Зоолошката градина во 
Скопје во мај 2012 година. Но, најиндикативно е тоа што иако е фи-
нансиран од АЕК, овој проект се промовирал како проект на Град 
Скопје. Во таа пригода, Коце Трајановски, градоначалник на Скопје 
од редовите на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, ја дал следната изјава: 
„Како што можете да видите, Град Скопје и натаму продолжува 
да ја збогатува и уредува Зоолошката градина во Скопје, токму 
затоа и сме тука, за да го промовираме новото живеалиште за 
мајмуни, што се протега на површина од 400 метри квадратни. 
Овде сега-засега живеат 13 лемури и 5 членови на фамилијата па-
таси, а посетителите имаат можност и одблиску да ги видат 
овие посебни раси мајмуни. Живеалиштето на своите жители ќе 
им пружи нормално функционирање и во текот на зимата зашто 
во застаклениот дел е монтирано подно греење, а посетителите 
на ЗОО Скопје ќе имаат можност да уживаат во акробациите на 
мајмуните и во зимските денови“.

АЕК се споменува во една од т.н. бомби47 која ја презентираше 
опозиционерот Зоран Заев на 25 февруари 2015 година. Станува 
збор за разговор меѓу тогашниот премиер и тогашниот министер 
за транспорт и врски во кој овие два органа договараат префрлање 
пари од АЕК на име документарни филмови. Имено, Груевски бара 
од Јанакиески АЕК да префрли половина милион евра за патриотски 
документарен филм, а парите да ги оправда под ставката „општест-
вена одговорност“. Нарачаниот патриотски документарец требало 
да носи наслов „За македонската борба за слобода“.

46 http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=5595 
47 http://brif.mk/?p=178495 

4.4 Инвестиции во различни градежни проекти

Паралелно со другите префрлања вишок пари во области кои 
се надвор од нејзините надлежности, АЕК има и градежни инвес-
тициски апетити, па така, инвестира средства во вкупен износ48 
од 690.006.747 ден. (11.219.622 евра) за изградба на зграда која 
е составен дел од проектот Скопје 2014. Имајќи предвид дека из-
градбата на оваа зграда е завршена и претставува тековна адреса 
на дирекцијата на АЕК, се чини дека тоа е објект со габарит далеку 
поголем од потребите на оваа дирекција. 

Со една законска измена49 на Законот за електронски комуни-
кации се дава и можност овој слободен простор, кој ги надминува 
потребите за оперативно функционирање на дирекцијата на АЕК, да 
овозможи создавање нови и дополнителни средства на приходната 
страна од нејзиното финансиско работење. Имено, во согласност со 
член 29, став 2 (финансирање на Агенцијата), независното регула-
торно тело АЕК „[...] може да се финансира и од [...] давање под 
закуп на слободен деловен простор на Агенцијата“. 

Интересен случај е и примерот од јуни 2014 година кога АЕК 
почнала да гради телекомуникациска кула на Водно која вкупно 
требало да чини 17,6 милиони евра.50 Предвидено е кулата да биде 
висока 155 метри, со централно армиран бетонски столб на кој ќе 
бидат сместени четири конзолни платформи со површина од 180 до 
200 квадратни метри. За таа цел, дури и тогашниот премиер на Ре-
публика Македонија имал свое пригодно обраќање по повод поста-

48 http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/Agencija-za-elektronski-komunikacii 
49 http://www.slvesnik.com.mk/Issues/376676f16d26419aa4cba144ef716792.pdf 
50 http://vecer.mk/ekonomija/na-kulata-na-vrvot-na-vodno-kje-ima-rotirachki-

restoran 
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вувањето на камен-темелникот за овој објект51 на кое присутните ги 
поздравил со зборовите: „Ваквите кули се симбол и атракција на 
многу познати градови ширум светот и претставуваат магнет 
за туристите и посетителите. Со изградба на телекомуникацис-
ката кула на Водно, и Скопје ќе добие плус на својата туристичка 
препознатливост“. На тоа се надоврзал и директорот на АЕК: „Ова 
е футуристички објект по кој веруваме дека во иднина ќе биде пре-
познатлив и градот Скопје“.

Поранешниот премиер истакнал дека кулата ќе биде симбол за 
АЕК, и од тие причини, Агенцијата веќе го редизајнирала своето лого. 

Коментарите на професионалците од областа се во насока дека и 
самата намена на кулата би можела да е несоодветна и нецелисходна 
во смисла на член 8, став 8 од ЗЕК. Се упатува на аргументи дека во 
дадениот случај, кулата може да има првенствено туристички и/или 
угостителски карактер, но не и некоја реална основана поврзаност 
со дејноста на АЕК. Од технички аспект, спорно е дали во ист објект 
може да биде поставена радиопредавателна и радиомерна опрема 
бидејќи во тој случај, мерењата се неточни поради близината на 
предавателите и големата моќност на која е изложена мерната оп-
рема. Во случај на поставување радиопредавателни антени на овој 
столб, тој нема да има никаква можност за контрола и мониторинг на 
фреквентниот спектар за кој е надлежен АЕК.

Дополнително, во медиумите се појавија и информации дека во 
склоп на оваа кула се планира изградба на ресторан во високиот дел, 
кој ќе може да ротира,52 нешто што, доколку е точно, отвора нови 

51 http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=8ED3EEFC4324FA41BE2B255C4946B
CF4 

52 http://skopjeinfo.mk/na-vodno-se-gradi-najvisokata-kula-vo-makedonija-so-
rotirachki-restoran-foto 

прашања за намената на кулата, особено за функционирањето на 
АЕК како независно и непрофитно регулаторно тело во согласност 
со своите законски надлежности.

4.5 АЕК купува обврзници

Сомнителната независност на АЕК има и уште една димензија. 
Имено, во 2009 година АЕК се јавува и како купувач на записи од об-
врзници на јавни аукции со кои АЕК стекнува дополнителен капитал. 
Ова се поклопува со периодот кога Владата на Република Македонија 
започна да се задолжува на внатрешниот и на надворешниот пазар.

Во конечниот извештај на овластениот државен ревизор објавен 
на 15.3.2011 год., во 6-та точка од спроведената ревизија која има 
наслов „Нагласување на прашања на неизвесност“, овластениот др-
жавен ревизор од Државниот завод за ревизија го навел следново: 

„Значаен дел од средствата на Агенцијата, во износ од 1,316,074 
илјади денари, се користени за купување на државни записи. Оваа 
активност не е предвидена во Финансискиот план на Агенцијата 
и ја намалува независноста утврдена со Законот“.53

53 Државен завод за ревизија, Конечен извештај на овластениот државен ревизор, 
стр.9
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4.6 Толерирано несовесно работење

Во услови на дејствување со сомнителна независност, кај АЕК 
се јавуваат и примери на несовесно работење, директно или со по-
средство на членовите на Комисијата на АЕК, кое се толерира и е 
предмет на арбитража од страна на Владата. Ваквата толеранција е 
индикатор на релации надвор од законските и деловните надлеж-
ности. Станува збор за постапување според критериуми различни од 
овластувањата, како што се:

• интервенција на Владата во работата на независниот регула-
тор и

• заклучок на Комисијата на АЕК за заштита од несовесно ра-
ботење.

4.7 Интервенции на Владата 

Карактеристичен пример е скандалот на АЕК со предновогодиш-
ната забава организирана во пресрет на новата 2013 година. Имено, 
во медиумите54 се појавија информации, фотографии, но и фактурата 
на АЕК која за својата новогодишна забава потрошила 21.500 евра. 

Во однос на овој случај, пратеникот Изет Зеќири побарал отчет од 
собраниската говорница: „Почитуван директорe, Вие признававте 
дека сте потрошиле 20 илјади евра пари на граѓаните за нового-

54 h t t p : / / m . p l u s i n f o . m k / a r t i c l e / - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 5 0 0 - -
/?%2Fcategory%2F=&category-id=1&page=15&article-id=1657 

дишна прослава. Јас мислам дека тоа е скандалозно во услови кога во 
земјава 45% од населението живее со пет долари дневно, во услови 
каде 15% од населението живее со 2,5 долари дневно. Во услови кога 
ние имаме 31% од сиромаштија во земјава, Вие си дозволувате себе-
си таков луксуз и трошите 20 илјади евра за новогодишна прослава. 
Тоа е скандалозно, Вие треба веднаш да дадете оставка“.55 

Директорот Роберт Орданоски одговорил дека „парите за заба-
вата ќе ги платат менаџерите од сопствен џеб“,56 а новинарката Ми-
рослава Симоновска во Плусинфо објави и серија информации со 
кои се тврдеше дека дел од раководителите во АЕК, што одбиле да 
платат за таа журка, биле професионално деградирани.57

Дополнителна проблематична околност во дадената ситуација 
претставува отплаќањето на забавата кое доаѓа по интервенција на 
Владата во работата на независниот регулатор. Имено, Владата на 
затворена седница побарала од АЕК да не го плаќа цехот од 21.500 
евра од агенциската сметка, по што веднаш сумата од 21.500 евра 
беше поделена меѓу раководителите и директорот Роберт Орданос-
ки како физички лица. На таа седница од крајот на јануари 2013 
година, Владата ја разгледала оваа информација и ґ препорачала на 
АЕК, поточно на директорот на АЕК58 дека поради тоа што на ниво на 
држава се водела политика на штедење поради светската криза, сега 
вработените од свој џеб да соберат и да ги вратат овие 21.500 евра 
потрошени за журка.59 

55 http://faktor.mk/2013/02/14/zek-iri-aek-troshi-na-skandalozni-zabav/ 
56 Ibid. 
57 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=18&vest=7884 
58 http://novatv.mk/index.php?navig=8&vest=11339&cat=18 
59 http://daily.mk/makedonija/fokus-vladata-im-bara-da-vratat-21500-evra-

potrosheni-za-zhurka 
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Во суштина, оваа интервенцијата на Владата е спротивна на член 
2, став (1) од ЗЕК во кој се наведува дека Агенцијата е самостој-
но и независно, непрофитно регулаторно тело во областа на елек-
тронските комуникации и има статус на правно лице со јавни ов-
ластувања утврдени со овој закон. Слично, ваквата интервенцијата 
е проблематична и во однос на член 6, став (2) од ЗЕК во кој пишува 
дека Република Македонија е основач на Агенцијата. Собранието на 
Република Македонија ги има основачките права во поглед на имо-
тот и средствата за работа на Агенцијата, т.е. имотот и средствата за 
работа ги користи и со нив управува Агенцијата. 

Преку овој случај, всушност, може да се претстави постоењето на 
т.н. заробена држава (state capture) што претставува вид на систе-
матска политичка корупција во која приватниот интерес значително 
влијае врз процесите за донесување одлуки во една држава. Во Маке-
донија таквите интереси се реализираат во услови каде што извршна-
та власт има апсолутна доминација над сите други власти во државата, 
а во конкретниот случај, и врз регулаторните и надзорните тела.

4.8 Заклучок на Комисијата на АЕК

Како што е објавено во белешката 5 кон придружните финан-
сиски извештаи заклучно со 31 декември 2015 година, пресметаните 
трошоци и други побарувања вклучуваат побарувања од вработени 
во износ од 5,858 илјади денари. Овие побарувања се однесуваат на 
исплатени нераздолжени аванси за службени патувања и изврше-
ни плаќања со бизнис картички направени во тековната година од 
страна на вработени и од органите на управување за кои нам не ни 
беше доставена достатна и соодветна поткрепувачка документација. 

Тие не се признаени како расходи во тековниот биланс на приходи 
и расходи, што не е во согласност со сметководствените стандарди 
кои се применуваат во Република Македонија за непрофитни орга-
низации. Следствено, на 31 декември 2015 година побарувањата од 
вработени и од органите на управување се преценети, додека теков-
ните расходи се потценети за 5,858 илјади денари.

Записникот од 9-от состанок на Комисијата на АЕК одржан на 
12.4.2016 год.60 упатува на следново: „Членовите на Комисијата го 
повикаа Роберт Орданоски, како претходен директор на Агенција-
та, со цел да го запознаат со доставениот ревизорски извештај, 
како и со последиците, имајќи ги во предвид законските одредби, 
па потоа се договорија согласно заклучокот донесен од Комиси-
јата како орган, да се склучи договор помеѓу Роберт Орданоски и 
Агенцијата, а сè со цел целосно спроведување на заклучокот“.

4.9 Рекламирање на АЕК

АЕК е позната и по огромните суми, изразени во милиони и пот-
рошени за реклами, што најверојатно е единствен пример во Европа 
вакво тело да се рекламира. 

Пример бр. 1. Во 2015 година, АЕК склучува договор во вредност 
од 60.000.000 денари или 975,000 евра за изработка и промовирање 

60 http://aek.mk/mk/za-nas/komisija-na-aek/zapisnici/item/1889-zapisnik-od-
sostanok-br-9-na-komisijata-na-aek-za-2016-godina 
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на стратегија61 за подигање на свеста кај јавноста за нејзината улога 
и функција и за сите услуги кои ги дава. Изработката и промоцијата 
на оваа стратегија се доверени на компанијата Трето уво од Скопје 
која се занимава со издавачка и уметничка дејност и со која АЕК ск-
лучила договор преку отворена постапка за јавна набавка, при што 
таа била единствената компанија која доставила понуда.

Пример бр. 2. Во 2013 година, АЕК воспоставила соработка 
со агенцијата за маркетинг, комуникации и услуги Омега комуни-
кејшнс62 за договорена сума од 60.917.595 денари (998.649 евра). 
Веб-страницата на оваа маркетинг агенција ја содржи единствено 
адресата на која е регистрирана, а недостасуваат другите информа-
ции во врска со нејзиното портфолио и персоналот.

Пример бр. 3. Во мај 2011 година, АЕК склучува договор63 во из-
нос од речиси еден милион евра со кој ќе гради позитивен имиџ кај 
граѓаните. Договорот е потпишан со маркетинг агенцијата Република 
која за тие пари треба да изработи стратегија за подигање на свеста 
кај јавноста за улогата и функцијата на Агенцијата за електронски 
комуникации и да се изгради позитивен и препознатлив имиџ за неа. 
Патем, договорот е потпишан во предизборен период. Во 2012 годи-
на, на пример, договорот за изработка и промоција на рекламниот 
спот чинеше 70.138.890 денари или околу 1,1 милион евра, а го доби 
Друштвото за продукција, маркетинг, трговија и услуги Република.64 

Оваа агенција го работеше и материјалот претходната 2011 година 
кога имаше склучено договор со приближен износ.

61 http://kapital.mk/agentsijata-za-elektronski-komunikatsii-ke-plati-975-iljadi-
evra-za-kampana-za-javnosta-da-nauchi-shto-e-nejzinata-rabota/ 

62 http://www.omega.com.mk/ 
63 http://www.vest.mk/?ItemID=4DAFF0D1BBE5B34B853916F94C58F907 
64 http://www.republika.net.mk/mk/the-island.aspx 

4.10 Избори и реизбори на директори

На крајот од ноември 2015 година се случи директорска смена 
во АЕК откако по истекот на петгодишниот мандат, не беше повторно 
избран истиот директор. Во таа прилика, Роберт Ордановски изјавил 
за Мета: „Директор во АЕК бев пет години, нема да останам да 
работам тука и не знам каде ќе ја продолжам професионалната 
кариера“.65 На негово местото за в.д. директор е поставен Влади-
мир Ристевски, претходно вработен во АЕК на советничка позиција 
и како лице одговорно за комуникација со јавноста.

Претходно, т.е. на почетокот на ноември 2014 година, Роберт Ор-
даноски си поднел неотповиклива оставка, но за само неколку дена 
се премислил и ја повлекол оставката доставена до Комисијата на 
Агенцијата за електронски комуникации: „Поради ненадминливи 
разлики во начинот на водење на Агенцијата за електронски ко-
муникации со Комисијата за електронски комуникации, поднесувам 
неотповиклива оставка на местото директор на Агенцијата за 
електронски комуникации“.66.

Но, само по три дена, ја повлекол оставката. Во друг документ, исто 
така, потпишан од актуелниот директор,67 се наведува: „Ја повлеку-
вам оставката на местото директор на Агенцијата за електрон-
ски комуникации поднесена на 3.11.2014. Истата беше поднесена во 
афект и нејзиното значење го сметам за ништовно“.

65 http://meta.mk/robert-ordanoski-ne-e-reizbran-za-direktor-na-agentsijata-za-
elektronski-komunikatsii/ 

66 http://fokus.mk/direktorot-ordanoski-podnel-ostavka-pa-se-pishmanil/ 
67 Ibid. 
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Фокус му ги поставил следниве прашања на Роберт Орданоски на 
кои тој не одговорил, не одговарал на телефонските повици, ниту на 
смс пораките: 

• Зошто си поднесува оставка, а по само неколку денови ја по-
влекува? 

• Дали се соочува со одредени притисоци и закани? 

• Кој е тој што му се заканува?

Во однос на оваа тема, АЕК станува и тема на пратеничко пра-
шање68 поставено на 77-та седница на Собранието на Република 
Македонија, одржана на 30 ноември 2015 година: „[...] Денеска се 
случи нешто, го сменивте директорот и на негово место поста-
вивте повторно партиски човек, господинот Владимир Ристев-
ски е член на ВМРО ДПМНЕ [...]“. 

Откако на поранешниот директор на Агенцијата за електронски 
комуникации (АЕК) Роберт Ордановски му заврши петгодишниот 
мандат на 30 ноември 2015 година, за нов в.д. директор на АЕК беше 
поставен Владимир Ристевски кој и претходно беше дел од раковод-
ството на Агенцијата. 

Два месеца подоцна, на 1 февруари 2016 година, за нов директор 
на Агенцијата е поставен Сашо Димитријоски, кој на оваа позиција до-
аѓа од директорското место во Македонската академска истражувачка 
мрежа (МАРнет). Во неговата биографија стои дека Димитријоски е 
магистер во областа на телекомуникациите и експерт за информатика 
и телекомуникации. Директор на МАРнет е од февруари 2011 година, 

68 https://www.youtube.com/watch?v=n1gtVQsx4ec 

а во периодот од 2006 до 2010 година, Димитријоски бил член на бор-
дот на директори на Т- Мобиле Македонија. Од 2009 до 2011 година 
е на позицијата државен советник во Министерството за информа-
тичко општество и администрација. Димитријоски е претставник на 
Македонија во Интернет корпорацијата за доделени имиња и броеви, 
главната глобална институција за управувањето со интернетот чија 
примарна одговорност е да управува со основната инфраструктура на 
мрежата, како ИП-адреси, имиња на домени и рут-сервери.

Додека сè уште беше извршен директор во МАРнет, Дими-
тријоски беше обвинет за скандал околу доменот www.zbogumnikola.
com. Како што информираа од СДСМ, тие се обиделе да го регистри-
раат овој домен на кој се одбројуваат деновите кога премиерот Ни-
кола Груевски треба да поднесе оставка. По три часа добиле потврда 
дека називот, односно, доменот, веќе е купен, а во следните два дена 
ќе биде регистриран од МАРнет. 

„Оваа јавна установа е единствена овластена од државата да 
врши регистрација на домени со кратенката ’mk‘. И оваа јавна ус-
танова овозможила кражба! Веќе купениот назив, односно, домен, од 
страна на СДСМ, го регистрирале на други! Неполни 24 часа откако 
СДСМ го купила називот zbogumnikola.mk, истиот бил продаден на из-
весен Новаков, индивидуален земјоделец од населба Речани, Велес, кој 
од МАРнет е заведен како корисник. Потоа, сопственоста на називот 
на страницата e префрлена на Друштвото за трговија и услуги Соле 
пром со седиште во Скопје. Ова е класична злоупотреба на институ-
циите од страна на власта на Никола Груевски. Овој случај го отвора 
прашањето како работи МАРнет и за чии интереси: на власта или 
на граѓаните!? Уште колку физички или правни лица се оштетени на 
сличен начин?“,69 изјави Александар Кирацовски од СДСМ. 

69 http://meta.mk/sdsm-kupil-veb-stranitsa-zbogum-nikola-a-marnet-ja-prodala-na-drug/ 
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4.11 Вработувања во АЕК

Во однос на вработувањата во АЕК, интересен е делот од пра-
теничко прашање70 поставено на 77-та седница на Собранието на 
Република Македонија:

[...] Тука се луѓе вработени од типот на:

• Бојана Стефановска, чиешто моминско презиме е Гошева, ра-
боти како советник на директорот за правни прашања, ина-
ку е ќерка на Елена Гошева, претседател на Уставниот суд;

• Горан Колевски, којшто е советник на директорот за заш-
тита на правата на крајните корисници, инаку кум на пора-
нешниот директор Роберт Орданоски;

• Илија Кепевски, советник на директорот на логистика и фи-
нансии, инаку девер на директорот поранешен, господинот 
Роберт Орданоски;

• Кристина Божиновска, раководител на Сектор за регулатива, 
инаку сопруга на Кирил Божиновски, генералниот секретар 
на Владата;

• Владимир Нелоски, помлад соработник за прибирање и обра-
ботка на податоци, инаку претседател на УМС;

• Рената Аиновска Талеска, раководител на Сектор за зашти-
та на правата на крајните корисници, инаку братучетка на 
господинот Спиро Ристовски;

70 https://www.youtube.com/watch?v=n1gtVQsx4ec 

• Маргарита Чупаркоска, раководител на Служба за човечки ре-
сурси, инаку братучетка на Миле Јанакиески;

• Христина Протуѓер, соработник за човечки ресурси, инаку со-
пруга на популарниот Мартин Протуѓер;

• Драгица Лепавцова, раководител на Служба за меѓународна 
соработка, инаку сестра на Андреј Лепавцов., амбасадор на 
Република Македонија во Европската Унија;

• Марија Павловиќ Латас, советник за логистика, инаку сопру-
га на популарниот Драган Павловиќ Латас. 

Значи ова се само неколку имиња [...].

Се чини дека вработувањата во АЕК претставуваат уште една ди-
мензија на недостигот на добро владеење, т.е. управување во ова 

„независно и непрофитно регулаторно тело“. Според примерите на-
ведени погоре, се јавува сомнеж дека постојат семејни врски (со-
пружници или блиски роднини) со истакнати функционери во Вла-
дата. Овие наводи треба понатаму сериозно да се истражат.

Во однос на примањата на вработените во АЕК, се кријат и изно-
сите за висината на платите.71 Утрински весник72 наведува податок 
дека во АЕК, во просек, бруто-платите се движат околу 1.300 евра 
месечно по вработен, а директорот и неговите најблиски соработ-
ници примаат многу повисоки плати од овие „просечни“ 1.300 евра. 
Секој од петте члена на Комисијата за електронски комуникации, 

71 http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7098422186CCB842B166A367F9
CE3427 

72 Ibid  
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5. SOSTOJBITE NA PAZAROT ZA 
ELEKTRONSKI KOMUNIKACII

5.1 Пазарната конкуренција во секторот 
 за електронски комуникации

Дефинирана како земја со средно ниски приходи според Светската 
банка, Македонија има економија која се темели на услужните дејности 
кои произведуваат околу 60% од БДП. Како дел од претпристапниот 
процес за членство во ЕУ, Македонија има добиено финансиска помош 
за да ги подобри и изгради капацитетите на јавните институции.

Како дел од економските реформи се случи и либерализација на 
пазарот на електронските комуникации, а државниот телеком беше 
приватизиран. Според планираната имплементација на регулативата 
на ЕУ за електронските комуникации, АЕК е регулаторното тело кое ги 
поседуваа соодветните надлежности во таа смисла. Имплементацијата 
на ЕУ регулативата за работењето на регулаторното тело подразбира 
изготвување серија анализи на пазарот и пазарната конкуренција, како 
и подготовка на препораки кои ќе ја подобрат пазарната конкуренција 
во секторот за електронски комуникации.

5.1.1 Анализа на пазарот: процедури и регулатива

Концептот на оператори со значителен пазарен удел, а со тоа и по-
голема пазарна моќ, е централен елемент на ЕУ регулативата за елек-
тронски комуникации. Еден оператор може да биде означен како опе-
ратор со значителен пазарен удел откако АЕК ќе спроведе анализа на 
пазарот. Следствено, тој станува и подложен на ex-ante регулатива и 
заштитни мерки. 

според законската регулатива,73 добива надомест од четири просеч-
ни месечни плати, односно, 84.000 денари. 

Слично и во контекст на ова, во 2013 година, повторно неодго-
ворени останале прашањата74 на новинарката Сашка Цветковска од 
порталот Нова:

• Колкава е платата на директорот на АЕК?

• Колкава плата зема шефот на кабинетот на АЕК?

• Колкави се платите на советниците во кабинетот на директо-
рот, сите советници, плус техничкиот секретар?

• Колкави се месечните надоместоци за членовите на комиси-
ите на АЕК?

• Колкави се платите на раководителите на сектори?

73 Во член 21, став (1) од ЗЕК, кој се однесува на надоместоците за членовите 
на Комисијата, се наведува дека членовите на Комисијата имаат право на 

„месечен надоместок во висина до четири просечни месечни плати во Република 
Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика“.

74 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=18&vest=7884 
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Табелата во прилог ја истражува националната законодавна рамка 
која ја користи АЕК за анализи на пазарот. Исто така, табелата го по-
тенцира дискреционото право за извршување на функциите предви-
дени во ЕУ регулативата од 2003 година, вклучувајќи го и правото за:

• прибирање релевантни информации и рестрикции кои го ре-
гулираат ова право; 

• дефинирање на принципите за изготвување релевантна ана-
лиза на пазарот со употреба на регулативата која произлегу-
ва од Законот за конкуренција; 

• означување на операторите со значителен пазарен удел;

• наметнување регулаторни обврски за операторите со пазарен 
удел во контекст на: 

 � законски пропишаните заштитни мерки дефинирани во 
Законот за електронски комуникации или 

 � дискреционото право на националното регулаторно тело 
да наметнува заштитни мерки доколку открие проблеми 
со конкурентноста на овој пазар, при што мерките треба 
да се соодветни на идентификуваните проблеми; и

• фреквенција на анализите на пазарот што ги изработува АЕК.
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Рестрикции на правото 
на АЕК да прибира 
информации

Дефинирање 
релевантни пазари 
пропишано со закон 
или од АЕК

Основа за означување 
како оператор со 
значителна пазарна 
моќ: Закон за 
конкуренција или праг 
од 25% удел?

Наметнување заштитни 
мерки: дискреционо 
право на АЕК или 
претходно дефинирани 
од друг владин орган

Временска рамка за 
анализа на пазарот

Нема рестрикции.

Операторите од 
секторот за електронски 
комуникациски мрежи 
и обезбедувачите на 
услуги треба, на барање 
од АЕК, да ги достават 
сите информации 
поврзани со нивните 
активности. Таквото 
барање на АЕК мора да 
има разумна основа и да 
биде пропорционално 
со намената за која се 
потребни тие информации. 
(член 23 од Законот за 
електронски комуникации).

Според член 41 од 
Законот за електронски 
комуникации, АЕК 
дефинира релевантен 
продукт, услуга или 
географски пазар во 
согласност со Законот за 
заштита на конкуренцијата.

Во август 2005 година, 
АЕК донесе Одлука за 
дефинирање релевантни 
пазари која поставува 
18 релевантни пазари во 
согласност со препораките 
на Европската комисија.

По 5 години, во 2010 година, 
АЕК донесе нова Одлука за 
дефинирање на релевантни 
пазари која поставува 13 
релевантни пазари.

Според одредбите од 
Законот за заштита на 
конкуренцијата, една 
компанија се смета за 
доминантна на пазарот ако 
нејзиниот пазарен удел 
надминува 40%.

Кога АЕК го оценува 
уделот на пазарот на 
операторите, ја зема 
предвид гореспоменатата 
одредба со праг од 40% за 
пазарен удел од Законот за 
заштита на конкуренцијата, 
во комбинација со други 
критериуми дефинирани 
во член 40 од Законот за 
електронски комуникации.

АЕК има дискреционо 
право да наметнува 
заштитни мерки (набројани 
во членовите 44 и 52 од 
Законот за електронски 
комуникации).

Еднаш во годината (член 42 
од Законот за електронски 
комуникации) се 
подготвуваат амандмани за 
ЗЕК во поглед на прегледот 
на пазарот, за кои се 
отвора јавна расправа во 
Собранието на РМ.

Табела 7. Националната законодавна рамка која ја користи АЕК за анализи на пазарот
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Во поглед на пазарната распределба и параметрите кои треба да 
бидат земени предвид во годишниот Кулен извештај кој врши мони-
торинг на развојот на пазарот и регулаторната средина за електрон-
ските комуникации и информатичкото општество во земјите канди-
датки за членство во ЕУ, Република Македонија има релативно висока 
пенетрација на мобилни оператори кои нудат мобилна телефонија и 
интернет услуги, наспроти услугата широкопојасен интернет, која има 
рекордно ниска пенетрација на пазарот во Република Македонија. 
Овој извештај за електронските комуникации во Македонија е поде-
лен во неколку поглавја од кои се издвојуваат поглавјата за пазарните 
тенденции и услови, за заштитните мерки, како и завршното поглавје 
со препораки за подобрување на пазарната средина. 

Во поглед на условите за пристап на пазарот, фиксната теле-
фонија беше либерализирана со воведувањето општа рамка за ов-
ластувања во 2005 година. Сепак, договорите за концесија на фикс-
ниот оператор и мобилните оператори беа укинати и заменети со 
општата рамка за овластување во 2008 година.

Либерализација на пазарот на фиксната телефонија 
Либерализација на 

мрежите со податоци Генерална авторизација Преостанати 
рестрикции 

Локална Национална Меѓународна

2005 1998/2000 2005 Ниту една

Табела 8. Хронологија на процесот на либерализација на пазарот на електронски комуникации
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Потребни се дополнителни истражувања за тековната состој-
ба, особено во однос на начинот на користењето на фреквенциите 
како средство за задржување на привилегирана пазарна позиција, 
попречувањето на конкуренцијата и ограничувањето на фреквен-
цискиот простор при евентуален влез на нови оператори. Ваквите 
информации можат да расветлат и одредени постапки и дејствија 
кои укажуваат на нетранспарентно работење на регулаторното тело 
во смисла на непреземање дејствија. Доколку се постапува во со-
гласност со пропишаните директиви од ЕУ и постоечката легисла-
тива, би се намалил, па дури и би се елиминирал потенцијалот за 
коруптивно работење во овој високодоходен сектор.

Во поглед на распределбата на фреквенции и опсези, Македо-
нија имаше три мобилни оператори. Како резултат на неколкуте 
процедури за доделување опсези, Македонски телеком и ОНЕ нудат 
фреквенции од опсезите 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz, а третиот учес-
ник на пазарот, ВИП, нуди фреквенции од опсезите 900 MHz и 1800 
MHz. Планот за фреквенција за прв пат беше изменет во 2009 година 
за да им овозможи UMTS (универзален мобилен телекомуникациски 
систем) од 900 и 1800 MHz бранова должина, како и дополнителни 
измени за да се овозможи воведување на LTE (долгорочна еволу-
ција) во 2013 година. Исклучувањето на аналогниот сигнал беше 
завршено на 1 јуни 2013 година. Целиот дигитален спектар од оп-
сег 800 MHz и преостанатите блокови од 1800 MHz беа доделени на 
трите постоечки мобилни оператори во август 2013 година. Секој од 
трите оператори доби по 2x10 MHz блок во опсег од 800 MHz и 2x15 
MHz блок во опсег од 1800 MHz.

800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2 GHz 3,5 GHz 3G/4G во 900/1800

3 лиценци 
2013 

3 лиценци 
2001, 2001, 2007 

6 лиценци 
(3 носители на лиценци) 
2007/2012/2013, 2009/2013, 2013 

2 лиценци 
февруари и 
декември 2008 

6 регионални лиценци 
(1 носител на лиценца) 

3G/4G дозволени 

Табела 9. Доделени лиценци според опсег на фреквенција
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5.1.2 Релевантни пазари во Република Македонија

Со одлуката за дефинирање релевантни пазари, донесена од 
страна на АЕК на 23.9.2010 год., се утврдуваат следниве пазари кои 
подлежат на претходна регулација:

• Релевантни пазари за продажба на производи и услуги на 
мало:

 � Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација 
за резиденцијални и деловни корисници (Пазар 1);

 � Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални и деловни корисници (Пазар 2);

 � Минимален пакет за изнајмени линии (Пазар 3) – укинат 
на 20.1.2016 год.

• Релевантни пазари за продажба на производи и услуги на го-
лемо:

 � Услуга за започнување повик во јавна телефонска мрежа 
на фиксна локација (Пазар 4);

 � Услуга за завршување повик во јавна телефонска мрежа на 
фиксна локација (Пазар 5);

 � Услуга за транзитирање во јавна телефонска мрежа (Па-
зар 6);

 � Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или 
поделен разврзан пристап) на физичка локација (Пазар 7);

 � Пристап до услуги со широк опсег (broadband) (Пазар 8);

 � Терминални (terminating) сегменти на изнајмени линии 
(Пазар 9);

 � Преносни (trunc) сегменти на изнајмени линии (Пазар 10) 
– укинат на 15.12.2014;

 � Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги 
за започнување на повик во јавни мобилни комуникациски 
мрежи (Пазар 11);

 � Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуни-
кациски мрежи (Пазар 12);

 � Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници 
(Пазар 13).

Со дополнување на оваа одлука во март 2011 година, се додава 
дополнителен пазар, Пазар 14:

• Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуника-
циски мрежи.

Посочените дефиниции на пазарите и соодветните анализи кои 
се изготвени се засновани на препораките од Европската комисија 
за 18 релевантни пазари кои подлежат на претходна регулација (ex-
ante), кои што се донесени на 11 февруари 2003 година од страна на 
Европската комисија75, во основа, дури 7 години подоцна од препо-

75 http://eur-lex.europa.eu/legal - content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0311&fr
om=EN
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раките и регулаторните мерки на ЕУ. Исто така, одлуката донесена 
во март 2011 година се темели на одлуката донесена од Европска-
та комисија на 28.12.2007 година. Овој начин на регулација остава 
простор за сомнеж дека во Република Македонија регулативата на 
телекомуникациските пазари не се применува доследно и во ин-
терес на граѓаните, туку се одолжува колку што може подолго и се 
применува што е можно подоцна, оставајќи простор за операторите 
да работат слободно.

5.1.3 Структура на пазарот 

Македонски телеком, како традиционален обезбедувач на услу-
ги од областа на фиксната телефонија и широкопојасен интернет и 
телевизија, има фиксен удел на пазарот од 70% (според мерливите 
приходи и минути во „сообраќај“). Постои значителна конкуренција 
во пазарот за кабелски оператори. Алтернативните фиксни операто-
ри овозможуваат околу 45% од фиксните широкопојасни конекции 
и прибираат околу 50% од приходите. 

Подружницата за мобилна телефонија на Македонски телеком 
е T-Мобиле која контролира околу 48% од пазарниот удел каде што 
третовлезениот мобилен оператор ВИП со 28% пазарен удел беше 
преземен од второвлезениот мобилен оператор ОНЕ со 24% пазарен 
удел (според претплатници). Широкопојасниот интернет за мобил-
ните телефони, како услуга која можат операторите да ја понудат, сè 
уште е во рана фаза на развој. 

Пенетрација на 
фиксните линии 

Пенетрација на 
мобилните оператори 

Пенетрација на 
кабелските оператори 

Пенетрација 
на мобилниот 

широкопојасен 
интернет 

Електронските 
комуникации како % 

од БДП 

2005 29% 49% 0,1% - 7,8% 

2012 20% 109% 15% 0,9% 5,1% (2011) 

Табела 10. Процентуална пенетрација на разните видови електронски комуникации во Република Македонија, споредба за периодот 2005-2012 година
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1. LRIC+
2. Pure LRIC

Првиот модел LRIC+, покрај долгорочните трошоци направени од 
страна на операторот за обезбедување на услугата, ги зема предвид и 
основните заеднички трошоци кои ги вклучуваат трошоците, на пример, 
за обезбедување фреквентен опсег и сл., при пресметката на секоја од 
услугите кои ја користат мрежата. Овој модел дава повисоки излезни 
резултати и им овозможува на операторите дополнителните инвести-
ции за која било инвестиција направена во нивната мрежа да бидат зе-
мени предвид при развивање на моделот и при пресметката на цените.

Вториот модел Pure LRIC, ги зема предвид само направените допол-
нителни трошоци од страна на операторот за обезбедување конкретна 
услуга, но не ги зема предвид преостанатите трошоци направени од 
страна на операторот кои не се директно поврзани со дадената услуга. 
На овој начин се избегнува злоупотреба од страна на операторите да ги 
поврзуваат инвестициите во својата мрежа со сите услуги кои ги нудат.

Европската комисија им препорачува на националните регула-
торни тела да го користат Pure LRIC методот за пресметка на трош-
ковниот модел за услугите кои ги регулираат.

На овој начин, на пример, при пресметка на трошоците за терми-
нирање повици во мобилна мрежа, ќе бидат земени предвид само 
трошоците на операторите направени конкретно за оваа услуга би-
дејќи знаеме дека преку истата таа мрежа, операторите нудат пренос 
на податоци, инвестиции кои веќе не можат да бидат вратени преку 
цената на терминирање повик во мрежата на операторот. Исто така, 
при анализа на цената за битстрим пристапот, се зема предвид тро-
шокот за одржување на бакарната парица, трошок кој се јавува и во 
моделот за терминирање повик во фиксната телефонија.

Повеќето заштитни мерки во Македонија беа воведени во 2007 
и 2008 година, иако беа практично имплементирани во 2009 година. 
Македонија беше првата од мониторираните земји која го воведе 
LRIC моделот за утврдување на трошоците за фиксни и мобилни мре-
жи и услугите кои тие ги нудат.

Клучниот приоритет за телата задолжени за креирање политики 
и регулирање во Македонија, според имплементацијата на новиот 
Закон за електронски комуникации, е да се комплетира имплемен-
тацијата на секундарната легислатива, со што би се постигнала ком-
плетна усогласеност со законодавството на ЕУ. 

Во неколку наврати, АЕК спроведе анализа на пазарот за повеќе-
то од пазарите кои спаѓаат во секторот за електронски комуникации. 
Генерално, овие анализи во 2013 година упатуваа на конкурентни 
услови и регулативни обврски наметнати за пазарите како што се 
пазарот на фиксната телефонија или пазарот на кабелски оператори, 
во контекст на миграцијата во all-IP мрежите која ја спроведе Маке-
донски телеком. Во 2014 година, АЕК одново ги оцени малопродаж-
ните цени во фиксната телефонија. 

5.1.4 Методологија за пресметка на трошоци

LRIC (долгорочен инкрементален трошок) е метод кој најчесто 
се користи од националните регулаторни тела за телекомуникации 
за изработка на трошковните модели за пресметка на трошоците на 
операторите за услугите што им ги нудат на граѓаните.

Постојат два различни модела, кои се разликуваат по начинот на 
кој ги земаат одредените трошоци од операторите при пресметката 
на различните услуги:
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5.2 Ефект на регулаторните обврски 

Врз основа на дефинираните пазари, извршените анализи и на-
метнатите регулаторни обврски од страна на АЕК кон операторите, 
може да направиме споредба на состојбите на телекомуникацискиот 
пазар и цените кои ги плаќаат граѓаните со текот на времето, со цел 
да го утврдиме ефектот од регулаторните мерки.

Агенцијата за електронски комуникации, во последните објавени 
анализи, го применува моделот Bottom-Up LRIC+, чија примена дове-
дува до резултати кои предизвикуваат повисоки цени за услугите во 
Република Македонија. Потребно е АЕК, доколку може, да направи ре-
визија и надградба на моделите изградени врз основа на Bottom-Up 
LRIC+ или да изгради нови модели засновани на Pure LRIC методот.

На овој начин би се добиле пореални цени, во согласност со пре-
пораките од Европската комисија и би биле во чекор со другите ре-
гулаторни тела во ЕУ.

Графикон 2. Цени за 10-минутен локален повик преку традиционалниот оператор, изразени во евра (вклучен ДДВ)76

76 http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/izveshtai-od-cullen- international/item/download/552_bc39675a116f0c7aea3b9a84b66c8bd1
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Графиконот подолу ги прикажува цените за 10-минутен локален 
повик, изразени во евра, со вклучен ДДВ, во земјите од ИПА регионот, 
каде што: HR - Хрватска, IS - Исланд, МК - Македонија, ME - Црна Гора, 
RS - Република Србија, TR - Турција, AL - Албанија, BA - Босна и Херце-
говина (bh, ts и ht) и XK - Косово. Според овој графикон, 10-минутниот 
локален повик е најскап во Турција, а најевтин во Република Србија.

На следниот графикон се прикажани цените за резиденцијални-
те корисници за 10-минутен повик преку традиционалниот оператор, 
каде што, исто така, може да се забележи дека во периодот од април 
2008 до септември 2013 година цените во Република Македонија ос-
тануваат непроменети.

Графикон 3. Цени за 10-минутен меѓуградски повик преку традиционалниот оператор, изразени во евра (вклучен ДДВ) 77

77 Ibid.
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- Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и XK - Косово. Во периодот прика-
жан на овој графикон, цените имаат мали осцилации, но генерално 
се забележува тренд на снижување, а може да се забележи и мала 
промена на цената во Република Македонија во 2011 година.

На следниот графикон се прикажани цените за резиденцијални-
те корисници за 10-минутен повик од фиксна кон мобилна мрежа во 
ИПА регионот, каде што: HR - Хрватска, IS - Исланд, МК - Македонија, 
ME - Црна Гора, RS - Република Србија, TR - Турција, AL - Албанија, BA 

Графикон 4. Цени за 10-минутен повик од фиксна кон мобилна мрежа преку традиционалниот оператор, изразени во евра (вклучен ДДВ)78

78 Ibid.
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На овој графикон каде што: HR - Хрватска, IS - Исланд, МК - Ма-
кедонија, ME - Црна Гора, RS - Република Србија, TR - Турција, AL - 
Албанија, BA - Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и XK - Косово, се 
означени зголемувањата и снижувањата на цените за 10-минутен 

повик од фиксен кон мобилен оператор во ИПА регионот. Како и на 
претходниот графикон, и на овој трошокот се снижува во периодот 
од јуни 2010 година до јуни 2011 година во Република Македонија, и 
е стабилен во однос на другите земји од регионот.

Графикон 5. Цени за 10-минутен меѓународен повик кон Обединетото Кралство преку традиционалниот оператор, изразени во евра (вклучен ДДВ)79

79 Ibid.
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Графиконот погоре ги прикажува цените на резиденцијалните 
корисници за 10-минутен повик кон Обединетото Кралство од земји-
те во ИПА регионот, каде што: HR - Хрватска, IS - Исланд, МК - Маке-
донија, ME - Црна Гора, RS - Република Србија, TR - Турција, AL - Ал-
банија, BA - Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и XK - Косово. На него 
може да се забележи дека во периодот од април 2008 до септември 
2013 година нема промена на цената во Република Македонија.

Во следната табела се дадени цените за 10-минутен повик од 
фиксен кон фиксен оператор и за 10-минутен повик од фиксен кон 
мобилен оператор во 2013 година, каде што: HR - Хрватска, IS - Ис-
ланд, МК - Македонија, ME - Црна Гора, RS - Република Србија, TR 

- Турција, AL - Албанија, BA - Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и XK 
- Косово. При разгледувањето на податоците во табелата се забеле-
жува дека цените во Република Македонија се повисоки во според-
ба со просекот пресметан за сите земји, и доколку се анализираат 
поединечно, излегува дека нашите граѓани плаќаат повисока цена 
од многу други земји во ИПА регионот.

Земја 10-минутен меѓуградски повик 
во фиксната мрежа

10-минутен повик од фиксна 
кон мобилна мрежа Сооднос на цените

Турција € 0,59 € 0,59 1

Македонија € 0,58 € 1,63 2,8

Црна Гора € 0,60 € 2,26 3,8

Исланд € 0,30 € 1,18 3,9

Босна и Херцеговина € 0,29 € 1,08 – 1,26 3,8 – 4,4

Албанија € 0,55 € 2,25 4,0

Хрватска € 0,38 € 2,40 6,3

Србија € 0,15 € 0,96 6,5

Косово € 0,12 € 0,90 7,8

Едноставен просек € 0,36 € 1,49 3,8

Табела 11. Цени за повици од фиксна кон мобилна мрежа и цени за национални повици во фиксната мрежа преку традиционалниот оператор, изразени во евра80

80 Ibid.
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На следниот графикон е прикажан растот на пакетите за мини-
мално користење на услугите во мобилната телефонија, каде што 
може да се забележи тренд на поскапување од 2011 до 2013 годи-

на, при што цените на сите оператори се повисоки од просекот за 
Европската Унија. Овој тренд на поскапување може да се забележи 
само кај мал број оператори.

Графикон 6. Месечни цени на пакетите за минимално користење на услугите во мобилната телефонија, изразени во евра (вклучен ДДВ)81

81 Ibid.
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На следниот графикон е даден порастот на пакетите за средно 
користење на услугите во мобилната телефонија, каде што може да 
се забележи дека цените на сите оператори се приближни или малку 
повисоки од просекот на Европската Унија. 

Графикон 7. Месечни цени на пакетите за средно користење на услугите во мобилната телефонија, изразени во евра (вклучен ДДВ)82

82 Ibid.
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На следниот графикон е даден порастот на пакетите за макси-
мално користење на услугите во мобилната телефонија, каде што 
може да се забележи тренд на поевтинување од 2011 до 2013 го-
дина, при што цените на сите оператори од регионот: HR - Хрватска, 

IS - Исланд, МК - Македонија, ME - Црна Гора, RS - Република Србија, 
TR - Турција, AL - Албанија, BA - Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и 
XK - Косово се пониски од просекот на Европската Унија. 

Графикон 8. Месечни цени на пакетите за максимално користење на услугите во мобилната телефонија, изразени во евра (вклучен ДДВ)83

83 Ibid.
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зарот за пристап до широкопојасен интернет (од 8 Mbps до 20 Mbps) 
може да се забележи голема конкурентност, каде што без регулатор-
на интервенција, алтернативните оператори, што имаат изградено 
сопствена мрежа, може сериозно да му конкурираат на Македонски 
телеком и со тоа да наметнат поинакви услови на пазарот.

На следниот графикон се разгледува висината на месечните ма-
лопродажни цени за претплата на широкопојасен интернет во ИПА 
регионот каде што: HR - Хрватска, IS - Исланд, МК - Македонија, ME 

- Црна Гора, RS - Република Србија, TR - Турција, AL - Албанија, BA 
- Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и XK - Косово. Единствено кај па-

Графикон 9. Месечни малопродажни цени за претплата на 8–20 Mbps широкопојасен интернет, изразени во евра (вклучен ДДВ)84

84 Ibid.
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Регулаторните мерки имаа влијание во намалувањето на цената 
на изнајмени линии со должина од 2km и капацитет од 2 Mbps која 
се случи во текот на септември 2012 година, но оваа мерка беше 
сериозно задоцнета знаејќи дека најголем корисник на овие ли-
нии беше ВИП оператор, кој беше принуден да плаќа високи сметки 
за изнајмување линии за поврзување на своите базни станици, од 
почнувањето со работа, па сè до септември 2012 година, кога започ-

наа технолошките промени во работењето на операторите, па ефек-
тите од оваа регулатива беа минимални. Доказ за тоа е и одлуката 
на АЕК за укинување на регулативата и на овој пазар во текот на 
2014 година. Ознаките за индивидуални земји прикажани на овој 
графикон се: HR - Хрватска, IS - Исланд, МК - Македонија, ME - Црна 
Гора, RS - Република Србија, TR - Турција, AL - Албанија, BA - Босна и 
Херцеговина (bh, ts и ht) и XK - Косово.

Графикон 10. Годишни малопродажни цени за изнајмување 2 km 2 Mbps линии85

85 Ibid.
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Графикон 11. Годишни малопродажни цени за изнајмување 2 km 2Mbps линии86

86 Ibid.
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На последните два графикона се отсликани годишните цени за 
поврзување со изнајмени линии со соседните земји, а притоа се ми-
сли на земјите од ИПА регионот: Албанија, Бугарија, Словенија, Ср-
бија, БиХ. Воочливо е дека овие цени не претрпеле никакви проме-

ни. Точно дека тие не се предмет на регулација, меѓутоа може да се 
забележи мал пад во текот на 2009 година и константна цена во на-
редниот период, што не е добар знак за конкурентноста на пазарот.

Графикон 12. Годишни цени за меѓународни приватни линии од 2Mbps до соседните земји87

87 Ibid.
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Во однос на цените за терминирање локален повик во фиксна 
мрежа, може да се забележи мало намалување на цените во 2012 
година во Република Македонија, додека, пак, цените во Црна Гора, 
иако сè уште повисоки од другите во ИПА регионот, се снижиле во 

огромна мера. Во овој графикон, како и во сите други, легендата ги 
означува земјите од ИПА регионот и тоа: HR - Хрватска, IS - Исланд, 
МК - Македонија, ME - Црна Гора, RS - Република Србија, TR - Турција, 
AL - Албанија, BA - Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и XK - Косово.

Графикон 13. Цени за терминирање локален повик во фиксната мрежа преку традиционалниот оператор88

88 Ibid.
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Во однос на цените за терминирање повик со единечен транзит 
во фиксната мрежа на традиционалниот оператор, во овој случај Ма-
кедонски телеком, може да се забележи мало намалување на цената 
во текот на 2012 година. Во регионален контекст, цените на косов-
скиот телеком бележат драстичен пад во септември 2013 година, а 

видливо намалување на овие цени е забележано и во Црна Гора, до-
дека, пак, во Босна и Херцеговина не се забележани осцилации, и 
цените се релативно стабилни во поглед на терминирање повик со 
единечен транзит.

Графикон 14. Цени за терминирање повик со единечен транзит во фиксната мрежа на традиционалниот оператор89

89 Ibid.
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На следниот графикон е прикажано движењето на цените за тер-
минирање повик со двоен транзит во фиксната мрежа на традицио-
налниот оператор што се применуваат во земјите од ИПА регионот: 
HR - Хрватска, IS - Исланд, МК - Македонија, ME - Црна Гора, RS - Ре-
публика Србија, TR - Турција, AL - Албанија, BA - Босна и Херцеговина 

(bh, ts и ht) и XK - Косово. Во однос на цената за терминирање повик 
со двоен транзит во мрежата на традиционалниот оператор, Во Репу-
блика Македонија се забележува посериозно намалување во текот 
на 2011 и 2012 година.

Графикон 15. Цени за терминирање повик со двоен транзит во фиксната мрежа на традиционалниот оператор90

90 Ibid.
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Најголемиот ефект од регулативните мерки може да се забележи 
во наметнатите големопродажни цени за мобилните оператори во 
однос на терминирање повици, каде што преку Glide Path (претходно 
утврдена динамика за фазно намалување на цените) цените за терми-
нирање повик од една во друга мрежа се стимулираат новите операто-
ри, меѓутоа оваа мерка91 е сериозно задоцнета, посебно за мобилниот 

91 http://aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/item/1424-финален-извештај-
за-пресметка-на-цени-за-завршување-на-повик-во-јавни-мобилни-
комуникациски-мрежи-во-рм-базирани-на-lric-методологија

оператор ОНЕ, бидејќи пред појавувањето на оваа регулаторна мерка, 
тој бил оставен сам да ги договара условите кои во подолг период Т-
Мобиле можел да ги наметнува. И самото вклучување на ОНЕ во оваа 
мерка е доказ дека е направен сериозен пропуст од страна на АЕК 
(вообичаено е на новите оператори да се стимулираат на овој начин 
во првите 3 до 5 години од почнувањето со работа).

Графикон 16. Фазни намалувања на цените за терминирање повик во мобилните мрежи92

92 http://aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/izveshtai-od-cullen-international/item/1042-cullen-international-enlargement-countries-monitoring-report-2-07-2012
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Мали се ефектите од регулаторните мерки што може да се за-
бележат во цените за терминирање повик од фиксна кон мобилна 
мрежа, кои бележат благо намалување во периодот од јануари 2009 
до септември 2013 година. На овој графикон, легендата ги означу-
ва земјите од ИПА регионот на следниов начин: HR - Хрватска, IS 

- Исланд, МК - Македонија, ME - Црна Гора, RS - Република Србија, 
TR - Турција, AL - Албанија, BA - Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и 

XK - Косово. Најголем пад бележат цените за терминирање повик од 
фиксна кон мобилна мрежа што се применуваат во Босна и Херцего-
вина, додека, пак, во Република Македонија забележано е само едно 
намалување на овие цени и тоа во периодот од април 2008 до јану-
ари 2009 година. Генерално, во целиот регион е видлива тенденција 
за намалување на цените, вклучувајќи ги тука и турските оператори.

Графикон 17. Цени за терминирање повик од фиксна кон мобилна мрежа93

93 Ibid.
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Доколку се погледне графиконот за цените за терминирање по-
вик во мобилна мрежа, ќе се забележи дека граѓаните на Република 
Македонија плаќаат една од повисоките цени, споредено со другите 
земји од ИПА регионот, и двојно повисока цена од просекот за др-
жавите-членки на ЕУ. На овој графикон се набројани сите мобил-
ни оператори во земјите од ИПА регионот. Легендата прикажана на 
овој графикон ги означува земјите од ИПА регионот, и тоа: HR - Хр-

ватска, IS - Исланд, МК - Македонија, ME - Црна Гора, RS - Република 
Србија, TR - Турција, AL - Албанија, BA - Босна и Херцеговина (bh, ts 
и ht) и XK - Косово. Дополнително, на овој графикон се прикажани 
две колони од кои едната ги прикажува цените за терминирање по-
вик во мобилна мрежа доколку повикот доаѓа од фиксна мрежа, а 
другата колона ги прикажува истите цени, но доколку повикот доаѓа 
од мобилна мрежа.

Графикон 18. Цени за терминирање повик во мобилна мрежа94

94 Ibid.
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На следниве графикони се гледа дека во периодот од 2006 до 
2013 година нема значителни промени во цената за месечната пре-
тплата за резиденцијални линии за фиксна телефонија кај доми-
нантниот оператор. Легендата прикажана на овој графикон ги озна-

чува ИПА земјите, и тоа: HR – Хрватска, IS – Исланд, МК – Македонија, 
ME – Црна Гора, RS – Република Србија, TR – Турција, AL – Албанија, 
BA – Босна и Херцеговина (bh, ts и ht) и XK – Косово.

Графикон 19. Изнајмување резиденцијални линии кај традиционалниот оператор95

95 Ibid.
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Од друга страна, пак, месечната цена за изнајмување фиксна 
линија бележи пад дури во 2012 година, иако технички не постои 
никаква причина цената за резиденцијалните корисници да се раз-
ликува од цената за деловните корисници. Изнајмувањето на т.н. 
бизнис линии е конзистентно во повеќето земји, освен во Косово, 
каде што се забележува драстичен раст во периодот 2006-2007 год. 

и останува во границите на цени кои се за 10 евра поскапи од други-
те т.н. бизнис линии во земјите од ИПА регионот. Легендата прика-
жана на овој графикон ги означува земјите од ИПА регионот и тоа: 
HR - Хрватска, IS - Исланд, МК - Македонија, ME - Црна Гора, RS - Ре-
публика Србија, TR - Турција, AL - Албанија, BA - Босна и Херцеговина 
(bh, ts и ht) и XK - Косово.

Графикон 20. Цени за изнајмување на т.н. бизнис линии96

96 Ibid.



73

Во однос на приложените докази за независноста и начинот 
на функционирање на АЕК, останува нејасно дали Агенција-
та претставува регулатор на пазарот за телекомуникациски 
услуги во Република Македонија и работи во интерес на 

граѓаните или претставува тело кое работи за тековните и други-
те потреби на Владата на РМ, особено како извор на дополнителни 
средства, притоа преземајќи регулаторни мерки кои се задоцнети 
или без ефект, со цел да не ги наруши односите со операторите и да 
не го намали сопствениот планираниот приход.

Од изнесената анализа може да се заклучи дека преземените ре-
гулаторни мерки на АЕК или се задоцнети или имаат слаб ефект на 
пазарот, без значителни импликации на цените кои граѓаните на Ре-
публика Македонија ги плаќаат за телекомуникациските услуги. Од 
друга страна, бројот на вработени во АЕК постојано расте, но не и 
во суштинските делови на работењето, како мониторинг и регула-
ција, додека стручноста и компетентноста на вработените стануваат 
спорни. 

...IV... 
ZAKLU^OCI I 
PREPORAKI
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Згора на ова, со спојувањето на мобилните оператори ОНЕ и ВИП 
веднаш дојде до зголемување на цените за 15%, со што Република 
Македонија е вратена најмалку 10 години наназад, во времето кога 
имавме 2 мобилни оператора.

Изјавите дека ќе се овозможи влез на трет мобилен оператор во 
најскоро време се неиздржани бидејќи тешко дека на овој пазар, со 
пенетрација над 100% со мобилни корисници, лесно би привлекле 
нов оператор. Дополнителна препрека претставува и моменталната 
распределба на фреквенции на операторите.

Доколку АЕК навистина сака да привлече нов мрежен мобилен 
оператор, би требало да ги овозможи следниве услови:

• Ревизија на доделените фреквенции и нивна прераспредел-
ба по потреба, заради привлекување нов оператор,

• Бесплатно доделување на фреквентниот опсег и намалени 
годишни цени за новиот оператор,

• Регулација за колокација на базни станици на постоечките 
антенски столбови и конекција до нив, со цена заснована на 
реален дополнителен трошок.

• Регулација на цената за национален роаминг.

• Регулација на цената за терминирање повици во мрежите на 
операторите, заснована на реален дополнителен трошок кај 
постоечките оператори и “glide path”, загарантирана цена за 
терминација во првите 5 години. 

На овој начин, заинтересираните оператори би можеле да на-
прават детална анализа и план за развој и би инвестирале во нова 
инфраструктура во Република Македонија.

Во спротивно, ќе бидеме сведоци на многу најави и тенде-
ри, континуирано зголемување во наредниот период на цените на 
електронските услуги од постоечките оператори, влегување на нови 
виртуелни оператори кои нема да можат да влијаат врз цените (вир-
туелните оператори тешко можат да имаат поголем пазарен удел од 
5% од вкупниот број корисници). Се надеваме дека ова не се смета 
за предност која оди во прилог на АЕК, за зголемување на приходите 
и продолжување на најразлични видови помош, донации и спонзор-
ства кои паѓаат на грбот на граѓаните на Република Македонија.

За да не се задржиме само на констатирање на состојбите, во 
крајниот дел од овој извештај наведуваме конкретни препораки за 
подобрување на ефикасноста и ефективноста на ова независно ре-
гулаторно тело, како и за подобрување на условите на пазарот регу-
лиран од ова тело:

• Раздвојување на извршната власт од Агенцијата за електрон-
ски комуникации и работа во согласност со законските на-
длежности. Суштинска департизација, особено во делот на 
Комисијата и раководните функции, овозможување услови 
за непречено функционирање на АЕК како независно регу-
латорно тело за регулација на пазарот на електронски кому-
никации.

• Бидејќи организациската структура не е заснована според 
потребите на АЕК како регулаторно тело чии основни функ-
ции се мониторинг и регулатива, се препорачува подетална 
анализа на организациската структура на АЕК. Со анализата 
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треба детално да се оценат образованието на вработените, 
нивниот професионален капацитет, како и нивното поле на 
експертиза и спектарот на работни обврски.

• Намалување на годишниот трошок за работење на Агенција-
та за електронски комуникации, што индиректно ќе влијае на 
целокупниот пазар во Република Македонија и ќе придонесе 
за намалување на цените кои граѓаните на Република Маке-
донија ги плаќаат за електронски комуникациски услуги.

• Намалување за 33% до 50% на надоместоците наметнати врз 
економските оператори од секторот за електронски комуни-
кации, како директна мерка за намалување на цените кои 
граѓаните на Република Македонија ги плаќаат за електрон-
ски комуникациски услуги.

• Итно запирање на финансирањето други проекти во Репу-
блика Македонија со средства од Агенцијата за електронски 
комуникации, кои во моментов се користат како резервен 
буџет на Владата на РМ, а немаат допирна точка со развојот 
на пазарот за електронски комуникации.

• Јавно и целосно да се објават договорите и извештаите за ре-
ализирани трошоци за донациите, спонзорствата и реклами-
рањето на АЕК, односно, договорите за закуп на простор, како 
и оние за купување записи од обврзници на јавни аукции со 
кои АЕК стекнува капитал.

• Донесување законски измени со кои вишокот простор од 
зградата на дирекцијата на АЕК се отстапува на користење за 
јавна намена (на пр., средно стручно училиште со насоки за 
електронски комуникации, центар/инкубатор за почнување 

бизниси на претприемачи од секторот за електронски кому-
никации и сл.), наместо да се користи како дополнителен из-
вор на финансии за АЕК.

• Законот за електронски комуникации треба да се редуцира во 
делот за пресретнување електронски комуникации од страна 
на УБК. Од него треба да бидат отстранети сите норми што 
овозможуваат непречено, неограничено и неконтролирано 
следење на информации, со цел да се заштитат владеењето 
на правото и интересите на правните и физичките лица во 
Република Македонија. 

• Навремена регулација на пазарите, навремени регулаторни 
мерки во интерес на граѓаните, преку реални регулаторни од-
редници кои би имале сериозно влијание на пазарот, наместо 
такви кои ја задржуваат и оправдуваат постоечката цена или 
имаат минимално влијание на цената за крајните корисници.

• Овозможување реални услови за влез на трет мобилен опе-
ратор.

• Потребни се дополнителни финансиски истражувања за на-
правените трошоци во последните 11 години од постоењето 
на АЕК, како и законска одговорност за трошењето на сред-
ства од страна на раководните органи и Комисијата на АЕК 
за трошоци кои немаат законска основа или не се соодветно 
документирани, односно, прикажани во годишните извештаи 
за работењето на АЕК.

• Потребни се дополнителни истражувања за начинот на стек-
нување и користење на клучните ресурси (фреквенциите, 
технолошката инфраструктура, мрежите за услуги и сл.) за 
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привилегирано пазарно позиционирање, попречување на 
конкуренцијата, односно, ограничување на пазарниот прос-
тор при евентуален влез на нови оператори. Ваквите инфор-
мации можат да расветлат и одредени постапки, дејства или 
непреземање дејства од страна на АЕК, односно, да помог-
нат за добро владеење и долгорочно елиминирање на ко-
рупцискиот потенцијал во овој високодоходен сектор.
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1. ГРАФИКОНИ

Графикон 1. Оперативни расходи на националните регулаторни тела, изразени како проценти од целокупниот приходи на пазарот, за периодот 2011-2012 година

Графикон 2. Цени за 10-минутен локален повик преку традиционалниот оператор, изразени во евра (вклучен ДДВ)

Графикон 3. Цени за 10-минутен меѓуградски повик преку традиционалниот оператор, изразени во евра (вклучен ДДВ)

Графикон 4. Цени за 10-минутен повик од фиксна кон мобилна мрежа преку традиционалниот оператор, изразени во евра (вклучен ДДВ)

Графикон 5. Цени за 10-минутен меѓународен повик кон Обединетото Кралство преку традиционалниот оператор, изразени во евра (вклучен ДДВ) 

Графикон 6. Месечни цени на пакетите за минимално користење на услугите во мобилната телефонија, изразени во евра (вклучен ДДВ)

Графикон 7. Месечни цени на пакетите за средно користење на услугите во мобилната телефонија, изразени во евра (вклучен ДДВ)

Графикон 8. Месечни цени на пакетите за максимално користење на услугите во мобилната телефонија, изразени во евра (вклучен ДДВ)

Графикон 9. Месечни малопродажни цени за претплата на 8–20 Mbps широкопојасен интернет, изразени во евра (вклучен ДДВ)

Графикон 10. Годишни малопродажни цени за изнајмување 2 km 2 Mbps линии

Графикон 11. Годишни малопродажни цени за изнајмување 2 km 2 Mbps линии.

Графикон 12. Годишни цени за меѓународни приватни линии од 2 Mbps до соседните земји.

Графикон 13. Цени за терминирање локален повик во фиксната мрежа на традиционалниот оператор

Графикон 14. Цени за терминирање повик со единечен транзит во фиксната мрежа на традиционалниот оператор

Графикон 15. Цени за терминирање повик со двоен транзит во фиксната мрежа на традиционалниот оператор

Графикон 16. Фазни намалувања на цените за терминирање повик во мобилните мрежи 

Графикон 17. Цени за терминирање повик од фиксна кон мобилна мрежа

Графикон 18. Цени за терминирање повик во мобилна мрежа 

Графикон 19. Изнајмување резиденцијални линии кај традиционалниот оператор

Графикон 20. Цени за изнајмување на т.н. бизнис линии
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2. ТАБЕЛИ

Табела 1. Клучни забелешки од извештаите на Европската комисија за поглавје 10: Информатичко општество и медиуми, за периодот 2014 и 2015 година

Табела 2. Институционална распределба на обврските за работењето на АЕК

Табела 3. Вработени и работни задачи во АЕК, во 2011 година

Табела 4. Услови за именување и отпуштање на раководството и Комисијата на АЕК

Табела 5. Вишок средства од минати години

Табела 6. Преглед на расходите по години, изразени во денари

Табела 7. Националната законодавна рамка која ја користи АЕК за анализи на пазарот

Табела 8. Хронологија на процесот на либерализација на пазарот на електронски комуникации

Табела 9. Доделени лиценци според опсег на фреквенција

Табела 10. Процентуална пенетрација на разните видови електронски комуникации во Република Македонија, споредба за периодот 2005-2012 година
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KORISTENI DOKUMENTI

• Закон за електронски комуникации (редакциски пречистен 
текст)

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/item/download/1059_8ad6b615a8cb5e
02512da93e29897f2e

• Cullen International Report 4, February 2014

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/izveshtai-od-cullen-
international/item/download/551_6cd3d2130598e6ce1552e825649f94e3

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/izveshtai-od-cullen-
international/item/download/552_bc39675a116f0c7aea3b9a84b66c8bd1

• Колекески, Александар и Чупеска, Ана (2015); АЕК - (не)завис-
ното од влада тело?!, Македонски центар за меѓународна со-
работка, Скопје

• Записник од состанок бр. 9 на Комисијата на АЕК за 2016 година

http://www.aek.mk/mk/za-nas/komisija-na-aek/zapisnici/item/download/1
051_71955445b8bc5e7f185c176c51a4034e

...VI... 
KORISTENI 
DOKUMENTI
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• Записник од состанок бр. 8 на Комисијата на АЕК за 2016 година

http://www.aek.mk/mk/za-nas/komisija-na-aek/zapisnici/item/1888-
zapisnik-od-sostanok-br-8-na-komisijata-na-aek-za-2016-godina

• Годишен извештај за развојот на пазарот за електронски комуни-
кации во Република Македонија за 2014 година

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godishni-izveshtai-za-
analiza-na-pazar/item/1762-godishen-izveshtaj-za-razvoj-na-pazarot-na-
elektronski-komunikacii-vo-rm-za-2014-g

• Годишен извештај за развојот на пазарот за електронски комуни-
кации во Република Македонија за 2013 година

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godishni-izveshtai-za-analiza-
na-pazar/item/download/599_d25cab319f60d20713ce23019d91e445

• Годишен извештај за развојот на пазарот за електронски комуни-
кации во Република Македонија за 2012 година

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godishni-izveshtai-za-analiza-
na-pazar/item/download/88_4b6273e944484a880c46e4a8c5a81150

• Годишен извештај за работата на АЕК за 2015 година

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godisni-izveshtai-za-rabota-
na-aek/item/download/1019_0137f885d288b456be7b1bec01bd1961

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godisni-izveshtai-za-rabota-
na-aek/item/download/1017_c15c52034c941b423d14a11293b0ed17

• Годишен извештај за работата на АЕК за 2014 година

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godisni-izveshtai-za-rabota-
na-aek/item/download/805_e28ca92e0931db31b011d33baf4ce24e

• Годишен извештај за работата на АЕК за 2013 година

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godisni-izveshtai-za-rabota-
na-aek/item/download/492_ff6eb25cfaf1fc50aecfffa26ed120e1

• Годишен извештај за работата на АЕК за 2012 година, со ревизор-
ски извештај

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/izveshtai/godisni-izveshtai-za-rabota-
na-aek/item/download/42_09828b69b2354d136dea9285381f436c

• Закон за изменување и дополнување на Законот за електронски 
комуникации, од 24 јануари 2012 година

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/legislativa/item/download/8_404f8e95
48dcea14e78b932eaa5ab291 


