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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, член 29 став (3) и член 31 став (3) од Законот
за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014,
188/14, 44/15 и 193/15), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден
28.4.2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ
Член 1
Во Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на
радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија“ број 161/2014), во член 3
точка 2, во алинеја 2 воведната реченица се менува и гласи:
„- коефициентот F за точките 1 и 2 од овој член на правилникот зависи од
радиофреквенцискиот опсег и изнесува:“
Во табелата во редот 7 зборовите: „над 20 000 MHz“ се заменуваат со зборовите: „од 20
000 MHz до 55 000 MHz“.
По редот 7 се додава нов ред 8 кој гласи:
Над 55 000 MHz

0,05

Во табелата во точка 3 во редот 2 за коефициентот F за радиофреквенциски опсег од
3.400 MHz до 4.200 MHz вредноста „5“ се заменува со „4“.
По точката 4 се додава нова точка 5 која гласи:
„5. За преносни линкови за јавни електронски комуникациски мрежи, за системи точкаточка (point to pint) од точката 1 од овој член на правилникот, надоместокот се зголемува
за 5 пати.“
Член 2
Во член 4 точка 1, по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:
„- за преносни базни (репетиторски) станици за коефициентот К се зема највисоката
вредност (1,5) и пресметаниот број на бодови се зголемува за три пати.“
Во точката 5 во заградата, по кратенката “LTE“ се додава кратенката „MFCN“.
Во табелата, во редот 3 зборовите: “над 960 MHz“ се заменуваат со зборовите: „од 960
MHz до 2300 MHz“.
По редот 3 се додаваат два нови реда 4 и 5 кои гласат:
од 2300 MHz до 3000 MHz
Над 3 000 MHz

12 000
5 000

Член 3
Во член 5 став (1) во алинеја 1 по зборовите: „за телевизија“ се додаваат зборовите: „по
доделен MUX“.
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Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник
на Република Македонија“.
По влегувањето во сила, правилникот ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата
за електронски комуникации.
Бр. 0101-1311/4
28 април 2017 година
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