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Врз основа на член 14 точка а) а во врска со член 62, став 2 од Законот за електронските 
комуникации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2005) и Одлуката за 
определување на радиофреквенциските опсези кои ќе се доделат на трет оператор за јавна 
мобилна комуникациска услуга, како и доделување на радиофреквенциски опсези на 
постојните оператори за јавна мобилна комуникациска услуга („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 112/2006) и Одлуката за давање на согласност на почетниот 
износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за 
добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 112/2006), Комисијата, како орган на Агенцијата за 
електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 28.10.2006 година, донесе  

 
ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ТРЕТ ОПЕРАТОР НА 
ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ КАКО И ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА 
ПОСТОЈНИТЕ ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И 

УСЛУГИ 
 

Член 1 
Се распишува јавен тендер за доделување на одобрение за користење на 

радиофреквенции за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги како 
и за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции на постојните оператори 
на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги. 

 
Член 2 

(1) Предмет на јавниот тендер е доделување на одобрение за користење на 
радиофреквенции на трет оператор за обезбедување на јавни мобилни комуникациски 
мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија од следните 
радиофреквенциски опсези: 

 
- DCS 1800, 
2x25MHz: A(1710-1735MHz) и A’(1805-1830MHz) и 
 
- Extended GSM 900 
2x10 MHz: (880-890MHz/925-935MHz) 
 
(2) Предмет на јавниот тендер е и доделување на одобрение за користење на 

радиофреквенции на постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и 
услуги од следните радиофреквенциски опсези: 

 
- DCS 1800, 
2x12,5MHz: C1 (1760-1772,5MHz) и C1’ (1855-1867,5MHz)  
2x12,5MHz: C2 (1772,5-1785MHz) и C2’ (1867,5-1880MHz). 
 

Член 3 
(1) Право на учество на јавниот тендер за фреквенциите од член 2 став 1 од оваа одлука 

имаат домашни и странски оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги 
кои ги исполнуваат следните услови: 

- да имаат најмалку 2 милиони корисници на јавни мобилни комуникациски услуги; 
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- да имаат вкупен годишен приход во последните 2 години, т.е. во 2004 и 2005 година, 
поголем од 300 милиони евра годишно; 

(2) Право на учество на јавниот тендер за фреквенциите од член 2 став 2 од оваа одлука 
имаат постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги во 
Република Македонија. 

  
Член 4 

Одобренијата за користење на радиофреквенциите што се предмет на овој тендер се 
издаваат за време од 10 години, со можност за продолжување за најмалку уште 10 години, 
по барање на носителот на одобрението и доколку се исполнети условите за користење на 
радиофреквенциите. 

Член 5 
(1) Критериуми за избор на најповолен понудувач за трет оператор за јавни мобилни 

комуникациски мрежи и услуги се: 
- цената на услугите што ќе ги нуди третиот оператор на јавни мобилни комуникациски 

услуги во националниот сообраќај (ќе се вреднува со 50 поени); 
- висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на 

радиофреквенциите (ќе се вреднува со 25 поени); 
- бонитетот на понудувачот согласно активата на консолидираниот биланс и неговата 

рангираност согласно бројот на корисниците и вкупниот приход (ќе се вреднува со 25 
поени). 

(2) Критериумите од став 1 на овој член ќе бидат подетално разработени во тендерската 
документација. 

(3) Критериум за избор на најповолен понудувач  од постојните оператори на јавни 
мобилни комуникациски мрежи и услуги е: 

- висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на 
радиофреквенциите. 

Член 6 
(1) Понудувачот за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги 

треба да даде писмена изјава дека ќе започне со работа во рок од 6 месеци од денот на 
добивањето на одобрението за користење на радиофреквенциите и по една година ќе 
обезбеди 30% покриеност, по две години 50% покриеност, а по четири години 90% 
покриеност од населението на Република Македонија. 

(2) Понудувачот од став 1 на овој член треба да достави банкарска гаранција од 
првокласна светска банка во износ од 10% од висината на понудениот износ. 

 
Член 7 

(1) Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен 
надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите за трет 
оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги изнесува 5.000.000 (пет 
милиони) евра. 

(2) Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен 
надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите за постојните 
оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги изнесува 2.000.000 (два 
милиони) евра по радиофреквенциски опсег. 

 
Член 8 

(1) Рокот за доставување на понудите е 75 (седумдесет и пет) дена од денот на 
објавување на тендерот во „Службен весник на Република Македонија“. 
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(2) Понудите и придружната документација треба да се достават во еден оригинален 
примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат 
на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот. 

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два 
затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака “ПОНУДА”, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака 
“ДОКУМЕНТАЦИЈА”. 

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да биде испечатен текст 
“НЕ ОТВОРАЈ”, бројот кој се однесува на тендерот и шифра на понудувачот, а во 
средината на ковертот адреса на која треба да се достави понудата. 

 
Член 9 

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата на 
електронски комуникации на 17.01.2007 година во 11:00 часот. 

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на 
понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено 
овластување од понудувачот за учество на јавното отворање. 

 
Член 10 

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на 
износ од 500 (петстотини) евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски 
комуникации во Тутунска банка-Скопје или во Комерцијална банка-Скопје, а истата ќе 
може да се подигне во просториите на Агенцијата секој работен ден од 10:00 до 12:00 
часот, почнувајќи од 15.11.2006 година. 

 
Член 11 

(1) Лица за контакт, од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни 
информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени 
во Агенцијата за електронски комуникации: 

Лилјана Денковска (за правни прашања) и  
Миле Вељанов (за технички прашања) 
e-mail: tendermobile@aec.mk 
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер, ќе бидат објавувани анонимно 

на веб страницата на Агенцијата, со адреса www.aec.mk. 
 

Член 12 
Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската 

документација. 
Член 13 

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од 7 
дена од нејзиното донесување. 

 
Член 14 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
                  Агенција за електронски комуникации 

                          Претседател на Комисија, 
                   Софче Јовановска, с.р. 


