
„Службен весник на РМ“ бр. 63 од 22.05.2007 година 

1 од 1 

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 14/2007) и 
Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на 
радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење 
на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен 
пристап („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2007), Комисијата како орган 
на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 21.05.2007 
година, донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 

3,4-3,6 GHz, ЗА ФИКСЕН БЕЗЖИЧЕН ПРИСТАП 
 

Член 1 
Во Одлуката за распишување јавен тендер за доделување на одобренија за користење 

на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен 
пристап (“Службен весник на Република Македонија” бр. 49/2007) во член 6, алинеја 1 
бројот “40” се заменува со бројот “20”, а во алинеја 2 бројот “60” се заменува со бројот 
“80”. 

 
Член 2 

Во член 7 став 1 се менува и гласи: 
“(1) Понудувачите треба да дадат писмена изјава дека ќе започнат со работа во рок од 6 

месеци од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции, дека 
по една година ќе обезбедат најмалку 20% покриеност, по две години 40% покриеност, по 
три години 60% покриеност, а по четири години 80% од населението во Република 
Македонија, односно од населението во регионот на кој се однесува понудата.” 

  
Член 3 

Во член 8 став 1 бројот “200.000” се заменува со бројот “100.000”, во став 2 во алинеја 1 
бројот “100.000” се заменува со бројот “50.000”, во алинеја 2 бројот “30.000” се заменува 
со бројот “15.000”, во алинеја 3 бројот “30.000” се заменува со бројот “15.000”, во алинеја 
4 бројот “20.000” се заменува со бројот “10.000”, во алинеја 5 бројот “20.000” се заменува 
со бројот “10.000” и во алинеја 6 бројот “30.000” се заменува со бројот “15.000”.  

 
Член 4 

Во член 10 став 1 бројот “40” се заменува со бројот “64”. 
 

Член 5 
Во член 11 став 1 зборовите “30.05.2007” се заменуваат со зборовите “20.06.2007”. 

 
Член 6 

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