
 
Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за 
електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 
13/2012) и точка 2.18 од Планот за доделување и користење на радиофреквенции во 
Република Македонија, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЕДНО ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ОПСЕГОТ 470 -790 MHz 

 

I. Предмет на јавниот повик 

1. Предмет на јавниот повик е доделување на едно одобрение за користење на 

радиофреквенции во опсегот 470 -790 MHz на оператор на јавна електронска комуникациска 

мрежа. 

2. Заинтересираните страни треба да достават  Барање за издавање на одобрение за 
користење на радиофреквенции кое треба да биде во согласност со “Правилникот за формата 
и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и 
потребната документација” за следните радиофреквенциски канали: 

Име на зоната MUX 6 MUX 7 MUX 8 

D1 CRN VRV  40 47 53 

D2 STRACIN  50 56 60 

D3 TURTEL  38 44 55 

D4 BOSKIJA  50 54 57 

D5 PELISTER  38 42 46 

D6 MALI VLAJ  44 50 52 

D7 STOGOVO  21 31 35 

D8 POPOVA ШAPKA 41 50 55 

    

D9 GRAD SKOPJE  25 29  

 

 

 

 



II. Начин и услови за користење на радиофреквенциите 

1. Радиофреквенциите операторот ќе може да ги користи по исклучувањето на аналогната 
телевизија, односно од 1 јуни 2013 година.  

2.  Операторот кој ќе ги добие на користење рaдиофреквенциите коишто се предмет на јавниот 
повик ќе треба да изгради дигитален терестријален систем, односно  мрежа и од 01.06.2013 
година да започне да ги емитува  програмските сервиси на терестријалните радиодифузери 
кои од Советот за радиодифузија имаат добиено дозвола за дигитално емитување на државно 
или регионално ниво. 

3. Радиофреквенциските канали, односно мултиплексите (MUX) 6 и 7 наведени во табелата од 
точка I.1 на јавниот повик операторот треба да ги користи за национално покривање, односно 
за емитување на комерцијалните терестријални радиодифузери кои од Советот за 
радиодифузија имаат добиено дозвола за дигитално емитување на државно ниво.  

4. Радиофреквенциските канали, односно мултиплексот (MUX) 8 наведен во табелата од точка 
I.1 на јавниот повик операторот треба да ги користи за регионално покривање, односно за 
емитување на комерцијалните терестријални радиодифузери кои од Советот за радиодифузија 
имаат добиено дозвола за дигитално емитување на регионално ниво, односно емитување во 
зона на распределба.  

5. Радиофреквенциските канали, односно мултиплексите (MUX) за под-зоната Д9 Град Скопје 
наведени во табелата од точка I.1 на јавниот повик, се наменети за емитување на 
комерцијалните терестријални радиодифузери кои од Советот за радиодифузија имаат 
добиено дозвола за дигитално емитување на регионално ниво – Скопје.  

6. Рокот на важност на одобрението за користење на радиофреквенциите ќе биде од 
01.06.2013 до 01.06. 2023, со можност за негово продолжување согласно Законот за 
електронските комуникации. 

 
III. Право на учество на јавниот повик и потребна документација 

1. Право на учество на јавниот повик имаат домашни и странски оператори на јавни 
електронски комуникациски мрежи кои ќе го достават барањето утврдено во точка 1 од овој 
јавен повик. 

2. Во прилог на барањето треба да се достави  

- Изјава заверена кај нотар дека ќе ги почитува одредбите, основните технички услови, 
стандарди и параметри утврдени во Законот за електронски комуникации, Законот за 
радиодифузна дејност и подзаконските акти донесени врз основа на овие закони. 

- Извештај за билансот на состојба  и податоци од биланс на успех потврден од 
Централниот регистер, односно за странско правно или физичко лице, ревизорски 
извештај, издаден од странска реномирана институција регистрирана за вршење на 
ревизија за последните три години (2009, 2010 и 2011) и истиот треба да биде 
позитивен.  

-Изјава заверена на нотар дека ќе достави банкарска гаранција во висина од 500 000 
евра доколку му биде доделено одобрението за користење на радиофреквенциите. 

3. Барањето треба да се достави во рок од 45 дена од денот на објавување на Јавниот повик 
во Службен весник на Република Македонија на адресата на Агенцијата за електронски 
комуникации, ул: Димитрие Чуповски бр 13, 1000 Скопје. 

4. Со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции, 
заинтересираните страни треба да достават и мислење за висината на пазарната вредност на 
радиофреквенциите. 

 



IV. Издавање на одобрение 

1. Доколку Агенцијата, прими само едно  барање  по јавниот повик, одобрението за користење 
на радиофреквенции ќе се издаде по постапка утврдена во член 60 од Законот за електронски 
комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012). Во 
тој случај подносителот на барањето пред да му биде издадено одобрението треба да достави 
банкарска гаранција во висина од 500 000 евра која што ќе се наплати во случај на 
неисполнување на Планот за изградба на  мрежата од точка IV.2. 

2. Носителот на одобрението е должен во рок од 60 (шеесет) дена од денот на добивањето на 
Одобрението за користење на радиофреквенции да достави до Агенцијата за електронски 
комуникации  детален План за изградба на  мрежата, односно на дигиталниот терестријален 
систем кој особено ќе содржи: 

 техничко решение, 

 податоци за: географска област на користење, метод на пресметка на пропагација и 

одредување на сервисна зона, 

 геодетски податоци за локации на предаватели, 

 моќност, модулација и вид на радиоемисија, 

 предвидени антенски системи и радиоопрема и 

 временски рокови за реализација за периодот до 1 јуни 2013 година. 

3. Планот за изградба треба да содржи и: 

 технички услови и цена за пристап до мрежата и во случај кога сигналот до точката за 

пристап го обезбедува операторот и во случај кога сигналот до точката за пристап го 

обезбедува радиодифузерот, 

 цена за емитување на ТВ програма со определена битска брзина при определена 

покриеност на државно и регионално ниво (стандардна/висока дефиниција) и  

 цени за обезбедување дополнителни услуги (EPG итн.). 

4. Планот од точка IV.2 ќе претставува основа за следење на динамиката за обезбедувањето 

на услугите и процентот на покриеност на населението на Република Македонија. Носителот на 

одобрението ќе биде должен до Агенцијата на секои 3 месеци да доставува извештај за 

имплементацијата на мрежата.  

5. Ако во рок од 45 дена од денот на објавување на јавниот повик во Службен весник на 

Република Македонија, Агенцијата прими повеќе од едно барање, Агенцијата ќе донесе одлука 

за спроведување на јавен тендер во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за 

доставување на барања. 

 

V. Права и обврски на носителот на одобрението (идниот оператор на дигитален 
терестријален систем/дигитален терестријален мултиплекс) 

1. Операторот на дигиталниот терестријален систем е должен да работи согласно законската и 

подзаконската легислатива  на Република Македонија како и согласно техничките 

спецификации пропишани од страна на Агенцијата за електронски комуникации а согласно 

препораките, техничките спецификации и стандарди на Европската Унија и Меѓународната 

унија за телекомуникации (ITU).  

2. Операторот на дигиталниот терестријален систем е должен да ги емитува програмските 

сервиси на терестријалните радиодифузери кои од Советот за радиодифузија имаат добиено 

дозвола за дигитално емитување на државно или регионално ниво. 



3. Покриеноста на население на денот на пуштањето во работа на мрежата (1 јуни 2013 
година) и за време на целото времетраење на одобрението треба да биде најмалку 80% од 
населението во Република Македонија, односно  најмалку 80% покриеност на населението во 
секој регион. 

4. Операторот на дигиталниот терестријален систем емитувањето на програмските сервиси го 

врши согласно Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален 

мултиплекс усвоен од страна на Советот за радиодифузија. 

5. Операторот на дигиталниот терестријален систем е должен да ги применува принципите на 

објективност, транспарентност, пропорционалност и недискриминација подеднакво кон сите  

радиодифузери. 

6. Операторот на дигиталниот терестријален систем е должен сите технички услови и цени за 

дигитално емитување да ги објави на својата веб страна и да ги достави до Агенцијата за 

електронски комуникации.  

7. Агенцијата може да спроведе активности за да ја утврди економската оправданост за 

условите и цените  и доколку е потребно да преземе мерки согласно Законот за електронски 

комуникации и прописите  донесени врз основа на него. 

8. Доколку операторот на дигиталниот терестријален систем планира да направи промени во 

условите и цените утврдени во точката 6, должен е до  Агенцијата за електронски комуникации 

да достави писмено известување со детално образложение за планираните промени, во рок кој 

не може да биде  пократок од 60 дена од денот на планираната промена. 

9. Операторот на дигиталниот терестријален систем во рок од 15 дена од денот на прием на 

известување од Советот за радиодифузија за издадена дозвола за дигитално емитување на 

радиодифузер преку неговиот дигитален мултиплекс систем, е должен да склучи договор со 

радиодифузерот за дигитално емитување согласно условите и цените утврдени во точката 6, 

условите во дозволата на радиодифузерот и да започне дигитално да го емитува неговиот 

програмски сервис.  Договорот се склучува за временски период кој не може да биде пократок 

од временскиот период за кој радиодифузерот ја добил дозволата, а операторот е должен во 

рок од 7 дена од денот на склучувањето на договорот  истиот да го достави до Агенцијата за 

електронски комуникации. 

10. Операторот на дигиталниот терестријален систем е должен да води посебно сметководство 

за активностите поврзани со дигитално емитување. 

 

VI. Термини  

1. Дигитален терестријален мултиплекс е низа од сигнали која содржи телевизиски, 

радио програмски сервиси, дополнителни услуги и други придружни информации и податоци и 

која до крајните корисници се емитува преку еден терестријален радиофреквенциски канал. 

2. Дигитален терестријален систем е електронска комуникациска мрежа која 

содржината на дигитален терестријален мултиплекс ја емитува до крајните корисници по пат на 

терестријална  радиокомуникација. 

3. Дополнителни услуги (Ancillary services) се аудиовизуелни медиумски услуги на 

обезбедување на содржини кои ги пратат односно ги надополнуваат радио или 

аудиовизуелните програми кои се емитуваат преку електронски комуникациски мрежи. Пример 

за такви услуги меѓу другото се титлови,  електронски програмски водич (EPG) и слично. 

4. Државно ниво на телевизиско терестријално емитување преку дигитален  

терестријален систем, е обезбедување на слушаност, односно гледаност на најмалку 80% од 

населението на Република Македонија. 



5. Регионално ниво на телевизиско емитување преку дигитален терестријален 

систем е обезбедување на слушаност, односно гледаност во сервисна зона за регионално 

покривање која е идентична со зоните на распределба дефинирани во планот Женева 06 кој е 

дел од Регионалната Радиокомуникациска Конференција за планирање на дигиталната 

радиодифузна служба во делови од Регион 1 и 3, во фреквенциските опсези 174-230 MHz и 

470-862 MHz (RRC-06), на која и пристапила Република Македонија, при што треба да се 

обезбеди најмалку 80% покриеност на населението од тој регион. 

6. План за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален 

мултиплекс  усвоен од страна на Советот за радиодифузија покрај другото  содржи: 

 

- број на телевизиски програмски сервиси (стандардна/висока дефиниција); 
- преносни капацитети предвидени за дополнителни услуги, други придружни 

информации и податоци; 
- предвидени капацитети за премин кон емитување на телевизија во висока 

дефиниција или други нови технологии; 
 

 

 
            Агенција за електронски комуникации 
 

        Директор 
Роберт Орданоски 


