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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските
комуникации,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30
јануари 2018 година.
Бр. 08-761/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Член 1
Во Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република
Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), во членот 168 став (2) зборовите:
„членовите 175 и 176 од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „членот 176 од овој закон
и Законот за следење на комуникациите“.
Член 2
Во членот 169 став (1) зборовите: „членовите 175 и 176 од овој закон“ се заменуваат со
зборовите: „членот 176 од овој закон и Законот за следење на комуникациите“.
Член 3
Членот 175 се брише.
Член 4
Во членот 178 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Операторите се должни да ги задржуваат податоците за моменталната географска,
физичка или логичка локација на терминалната опрема на своите претплатници, односно
корисници независно од нивната комуникациска активност. Операторите ги задржуваат
овие податоци за последните 72 часа.“.
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Член 5
Во членот 181 став (1) точките 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48) и 49) се бришат.
Точките 50), 51), 52), 53), 54), 55) и 56) стануваат точки 42), 43), 44), 45), 46), 47) и 48).
По точката 57) која станува точка 49) се додаваат две нови точки 50) и 51), кои гласат:
„50) не ги задржува видовите на податоци утврдени во членот 178 став (6) од овој закон
и
51) не ги задржува податоците во временски период согласно со членот 178 став (6) од
овој закон.“.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на
примената на Законот за следење на комуникациите.
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