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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ 
 

Врз основа на член 17 став (1) точка ж) од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 
83/2010), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 24.2.2011 година, 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ И ПОТРЕБНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
1. Со овој Правилник се утврдува формата и содржината на барањето за издавање на 

одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација. 
 

Член 2 
1. Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции содржи 

податоци за: 
1.1. име, адреса и единствен матичен број на граѓаните за физички лица; 
1.2. назив, седиште, даночен број, регистерски број, број на жиро сметка и изјава за 

законски застапник за правни лица; 
1.3. образложение за потребите и намената за користење на радиофреквенциите 
1.4. техничко решение 
1.5. датум на започнување на користење на радиофреквенциите. 
2. До Агенцијата за електронски комуникации, во зависност од видот на 

радиослужбата, се поднесуваат следните барања, и тоа: 
2.1. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна 

служба (Прилог 1); 
2.2. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена 

мобилна служба (Прилог 2); 
2.3. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во 

радиодифузна служба: 
2.3.1. аналогна РА/ТВ; (Прилог 3-1 и Прилог 3-3); 
2.3.2. дигитална телевизија (DVB-T); (Прилог 3-2 и Прилог 3-3); 
2.4. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска 

служба: 
2.4.1. земска сателитска станица (Прилог 4-1); 
2.4.2. VSAT/SNG (Прилог 4-2); 
2.5. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во 

радиоаматерска служба (Прилог 5);  
2.6. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна 

мобилна служба: 
2.6.1. воздухоплов (Прилог 6-1); 
2.6.2. радиостаница на земја (Прилог 6-2); 
2.7. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во 

воздухопловна радионавигациска служба (Прилог 7). 
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2.8. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во мобилна 
служба за станици на пловни објекти за внатрешна пловидба (Прилог 8); 

3. Обрасците на барањата од став 2 на овој член се дадени во Прилог 1, Прилог 2, 
Прилог 3-1, Прилог 3-2, Прилог 3-3, Прилог 4-1, Прилог 4-2, Прилог 5, Прилог 6-1, 
Прилог 6-2, Прилог 7 и Прилог 8 на овој Правилник и се негов составен дел. 

4. Барањата се пополнуваат според соодветните упатства дадени во Анекс А, Анекс 1, 
Анекс 2, Анекс 3-1, Анекс 3-2, Анекс 4-1, Анекс 4-2, Анекс 5, Анекс 6-1, Анекс 6-2, Анекс 
7 и Анекс 8 на овој Правилник и се негов составен дел. 

 
Член 3 

1. Техничкото решение од член 2, став 1, точка 1.4 од овој Правилник се поднесува со 
барањата за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна, копнена 
мобилна и радиодифузна служба, кое покрај податоците за проектантот и за инвеститорот, 
содржи и податоци за: 

- географска област на користење; 
- метод на пресметка на пропагација и одредување на сервисна зона (на 

базна/предавателна станица), пресметка на квалитетот на линковската врска, означување 
на локациите на предавателните радиостаници и приказ на сервисната зона, односно 
трасата на линковската врска на топографска карта во размер 1:25000 или 1:50000, 
профили на теренот на секои 10 степени, ефективни височини во 36 насоки (за 
радиодифузна служба) и прва Френелова зона; 

- геодетски податоци за локацијата на предавателот (во државен координатен систем 
или WGS 84, со напомена за кој координатен систем се однесува); 

- моќност (излезна моќност на уредот, засилување на антенскиот систем и  ефективно 
израчена моќност-ERP); 

- вид на модулација; 
- вид на радиоемисија (според класификацијата од меѓународниот правилник за 

радиокомуникации и Планот за намена на радиофреквенциски опсези на РМ); 
- антенски систем (тип на антена/антени, производител на антените, податоци за 

антенскиот столб, висина на антена над земјиштето, хоризонтална и вертикална 
насоченост (азимут + елевација) на главниот сноп, широчина на главниот сноп, добивка на 
антената / антенскиот систем, однос напред-назад, поларизација, хоризонтален и 
вертикален дијаграм на зрачење и др.);  

- за дигитална телевизија (DVB-T): зона на распределба со референтна конфигурација 
на мрежата, мултиплекс и спектрална маска, 

- радиоопрема. 
2. Техничкото решение од член 2 став 1 точка 1.4 од овој Правилник не се поднесува со 

барањата за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена 
мобилна служба ако се користи една фреквенција (симплекс). 

3. Техничкото решение се доставува во хартиена и електронска форма (преносен 
медиум или е-маил до раководителот на Сектор за радиокомуникации). 

 
Член 4 

1. Во копнено мобилна и фиксна служба, кога се доделува радиофреквенциски опсег 
кој се користи на целата територијата на Република Македонија или во определен регион, 
Агенцијата издава одобрение за доделениот радиофреквенциски опсег. Во овој случај не 
се издаваат поединечни одобренија за секоја базна станица во копнено мобилна ификсна 
станица во фиксна служба, односно не се поднесуваат поединечни барања предвидени во 
Прилог 1 и Прилог 2 од овој Правилник. 
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2. Носителот на одобрението од став 1 на овој член е должен, на барање од Агенцијата, 
за секоја станица во копнено мобилна и станица во фиксна служба да ги достави 
податоците што се содржани во образецот на барањето за соодветната радио служба во 
формат што ќе го определи Агенцијата.  

3. За мрежи во копнена мобилна служба, за кои Агенцијата нема претходно издадено 
одобрение за користење на радиофреквенции согласно точка 1,  се издава одобрение за 
користење на радиофреквенции за секој репетитор и за секоја фиксна станица, додека за 
сите мобилни, односно рачни радиостаници се издава по едно одобрение. 

4. Во радиодифузна служба за изградба на јавна комуникациска мрежа за пренос на 
дигитална телевизија, се издава одобрение за доделените канали за зоната на распределба 
или за целата територија на Република Македонија, како и поединечни одобренија за 
секоја предавателна локација. 

  
Член 5 

1. Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

2. Со донесувањето на овој Правилник престанува да важи Правилникот за формата и 
содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и 
потребната документација од декември 2007 година. 

3. По влегувањето во сила, овој Правилник ќе се објави на WEB страната на 
Агенцијата. 

 
Бр. 02-1153/1                                                           Агенција за електронски комуникации 

24 февруари 2011 година                                                                              Директор, 
     Скопје                                                                                 Роберт Орданоски, с.р. 
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