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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  КОМУНИКАЦИИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските  

комуникации, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 

2012 година. 
 

     Бр. 07- 2311/1                                                                                            Претседател 
9 мај 2012 година                                                                               на Република Македонија,                      
          Скопје                                                                                           д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  
КОМУНИКАЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10 и 13/12), во членот 4 по 
точката 49  се додаваат  пет нови точки 50, 51, 52, 53 и 54, кои гласат: 

“50. Дигитален терестријален мултиплекс е стандардизиран проток на 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 телевизиски канал; 

51. Дигитален терестријален систем е електронска комуникациска мрежа која 
содржината на дигитален терестријален мултиплекс ја емитува до крајните корисници по 
пат на терестријална  радиокомуникација; 

52. Оператор на дигитален терестријален мултиплекс е лице нотифицирано согласно со 
овој закон во Агенцијата за електронски комуникации и кое управува со дигитален 
терестријален мултиплекс;   

53. Оператор на дигитален терестријален систем е лице кое има право да гради, 
поседува, изнајмува и/или работи со дигитален терестријален систем. Операторот на 
дигитален терестријален систем може да биде и оператор на дигитален терестријален 
мултиплекс и 

54. Дигитален приемник е уред за прием, декодирање и конверзија на дигитален 
телевизиски сигнал во облик погоден за репродукција на сликата, звукот и другите 
информации и истиот може да биде самостоен, односно надворешен (set-top box) или 
вграден, односно интегриран во телевизиски приемник или друг уред.“ 
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Член 2 
Во членот 56 ставот (2) се менува и гласи: 
“Со Планот за доделување и користење на радиофреквенции поблиску се одредуваат 

условите и начинот на користење на радиофреквенциите во одредени радиофреквенциски 
опсези, расположливоста на радиофреквенциите, како и начинот  за издавање на 
одобренија за користење на радиофреквенции согласно со овој закон.“ 

 
Член 3 

Членот 58 се менува и гласи: 
“(1) Физички и правни лица можат да користат радиофреквенции  на следниве начини: 
а) без одобрение за користење на радиофреквенции за:   
- радиофреквенции што се користат согласно со Планот за намена на 

радиофреквенциските опсези за потребите на националната безбедност и одбрана и 
- радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на 

радиофреквенции согласно со прописите донесени врз основа на овој закон, како и на 
меѓународните договори што ги ратификувала Република Македонија и 

б) врз основа на одобрение за користење на радиофреквенции  издадено согласно со 
постапката од членовите 59-а, 60, 61, 62 или 66-а од овој закон. 

(2) Одобрение за користење на  радиофреквенции наменети за дигитална 
радиодифузија му се издава  на оператор на јавна комуникациска мрежа за емитување на 
програмските сервиси на радиодифузерите преку неговиот дигитален терестријален 
мултиплекс во постапка согласно со членот 61 или 62 од овој закон. 

(3) Одобрение за користење на радиофреквенции наменети за дигитална радиодифузија 
му се издава на радиодифузер кој е единствен во одредена локална сервисна зона врз 
основа на  одлука за доделување на дозвола за вршење на радиодифузна дејност донесена 
од Советот за радиодифузија и објавена во “Службен весник на Република Македонија“. 

(4) Агенцијата му издава одобрение за користење на радиофреквенции на 
радиодифузер за аналогна радиодифузија - радио  по претходно донесена одлука за 
доделување на дозвола за вршење на радиодифузна дејност - емитување на радио 
програмски сервис донесена од Советот за радиодифузија и објавена во “Службен весник 
на Република Македонија”. 

(5) Издавањето на одобрение за користење на радиофреквенции за потребите на 
радиоаматерите, радиоаматерските класи, полагањето на радиоаматерски испит, 
програмата за полагање на радиоаматерски испит, техничките и другите услови за 
употреба на радиоаматерските станици и опрема, ги пропишува  Агенцијата. 

(6) Полагањето на радиоаматерскиот испит од ставот (5) на овој член се врши согласно 
со Програма за полагање на радиоаматерски испит. 

(7) При утврдувањето на постапките и начинот за издавање на одобренија за користење 
на радиофреквенции од ставот (3) на овој член, Агенцијата треба да води сметка за 
остварување на целите на овој закон.“ 

 
Член 4 

Членот 59 се менува и гласи: 
“Агенцијата издава општо одобрение за користење на радиофреквенции и поединечно 

одобрение за користење на радиофреквенции во согласност со Планот за доделување и 
користење на радиофреквенции.“ 

 
Член 5 

По членот 59 се додаваат два нови члена 59-а и 59-б кои, гласат: 
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“Член 59-а 
Општо одобрение за користење на радиофреквенции 
(1) Секое правно и физичко лице има право на користење на радиофреквенции кои 

согласно со Планот за намена на радиофреквенциски опсези можат да се користат врз 
основа на општо одобрение  за користење на радиофреквенции во согласност со условите 
за доделување и користење утврдени  во Планот за доделување и користење на 
радиофреквенции. 

(2) Агенцијата издава општо одобрение за користење на радиофреквенции во случај на 
занемарлива опасност од штетни пречки или во усогласени радиофреквенциски опсези, а 
особено со цел за спроведување на соодветните одлуки и препораки на Европската 
конференција на администрации за пошта и телекомуникации (ЦЕПТ) и нејзините тела. 

 
Член 59-б 

Поединечно одобрение за користење на радиофреквенции 
Агенцијата издава поединечно одобрение за користење на радиофреквенции во 

согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенци со примена на  една 
од следниве постапки: 

- по барање согласно со членот 60 од овој закон, 
- јавен повик согласно со членот 61 од овој закон, 
- јавен тендер согласно со членот 62 од овој закон и 
- јавен тендер со јавно наддавање согласно со членот 66-а од овој закон.“ 
 

Член 6 
Насловот на членот 60 и членот 60 се менуваат и гласат: 
“Постапка за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по барање 
(1) Агенцијата издава одобрение за користење на радиофреквенцискии врз основа на 

поединечно барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции за кој 
таквиот начин за издавање на одобрение е утврден во Планот за доделување и користење 
на радиофреквенции. 

(2) Агенцијата ќе го издаде одобрението за користење на радиофреквенции од ставот 
(1) на овој член, доколку се исполнети следниве услови: 

- барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции е поднесено во 
согласност со овој закон и Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање 
на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација, 

-  барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции е во 
согласност со условите за доделување и користење кои за соодветните радиофреквенции 
се утврдени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции и  

- побараните радиофреквенции се расположливи. 
(3) Агенцијата ќе ги издаде одобренијата за користење на радиофреквенции според 

редоследот на достава на барањата за издавање на одобренијата од ставот (1) на овој член, 
а во зависнот од расположливите технички можности, Агенцијата може да ги прими 
барањата и електронски. 

(4) Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции треба да ги 
содржи следниве податоци: 

а) име, адреса и единствен матичен број на граѓаните; 
б) назив, седиште, даночен број и број на жиро-сметка, регистарски број и изјава за 

законски застапник за правни лица; 
в) образложение за потребите и намената за користење на радиофреквенциите; 
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г) техничко решение, со податоци за географска област на користење, метод на 
пресметка на пропагација и одредување на сервисна зона, геодетски податоци за локација 
на предавателот, моќност, модулација и вид на радиоемисија, предвиден антенски систем 
и радиоопрема и 

д) датум на започнување со користење со радиофреквенциите. 
(5) Агенцијата е должна да го издаде одобрението за користење на радиофреквенции во 

рок од  42 дена  од денот на приемот на барањето. 
(6)  Агенцијата со решение ќе го одбие барањето, доколку утврди дека: 
а) на барателот му било одземено претходно издадено одобрение за користење на 

радиофреквенции по негова вина во последните пет години; 
б) доделувањето на радиофреквенциите не е во согласност со ефикасното користење на 

радиофреквенцискиот спектар или 
в) работата на радиоуредите на барателот би предизвикала штетни пречки врз работата 

на други радиоуреди и опрема, приемници или електрични или електронски системи. 
(7) Увозот, производството, продажбата, изнајмувањето и користењето на уредите што 

ќе предизвикаат пречки во радиофреквенциите на јавните електронски комуникациски 
мрежи, не се дозволени освен во случаи кога тоа го бараат интересите на одбраната или 
националната безбедност.“ 

 
Член 7 

Насловот на членот 61 и членот 61 се менуваат и гласат: 
“Издавање на одобренија за користење на радиофреквенции по пат на јавен повик 
(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за користење на радиофреквенции врз 

основа на претходно спроведена постапка на јавен повик за радиофреквенции кои поради 
ограничување на расположливоста на радиофреквенцискиот опсег таквиот начин на 
издавање на одобренија е утврден со Планот за доделување и користење на 
радиофреквенции. 

(2) Агенцијата објавува јавен повик за доставување на барања за издавање на 
одобрение за користење на радиофреквенциите, најмалку еднаш годишно. 

(3) Јавниот повик од ставот (2) на овој член треба особено да содржи: 
а) намената на радиофреквенциите што се предмет на јавниот повик, 

радиокомуникациските услуги што треба да се обезбедат и областите или локациите каде 
што ваквите радиофреквенции треба да се користат; 

б) услови, барања и квалификации што треба да се исполнат, кои мораат да бидат во 
согласност со прописите за просторно планирање; 

в) износот на еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на 
радиофреквенциите, како и начинот и рокот на неговото плаќање; 

г) рок и начин на поднесување на барања за издавање на одобрение за користење на 
радиофреквенции и 

д) рок во кој заинтересираните страни кои доставиле барање за издавање на одобрение 
за користење на радиофреквенции ќе бидат известени за донесената одлука. 

(4) Барањето за издавање на одобрение од ставот (2) на овој член се доставува до 
Агенцијата, согласно со членот 60 од овој закон, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на јавниот повик. 

(5) Доколку Агенцијата врз основа на примените барања по јавниот повик од ставот (2) 
на овој член утврди дека определените радиофреквенции се доволни за сите 
заинтересирани страни кои доставиле барања во рокот од ставот (4) на овој член,  
Агенцијата одобрението за користење на радиофреквенции ќе го издаде по постапка 
утврдена во членот 60 од овој закон. 
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(6)  Доколку во рокот од ставот (4) на овој член Агенцијата прими повеќе барања од 
ставот (2) на овој член со што се надминува расположливоста на тие радиофреквенции,   
Агенцијата ќе донесе одлука за распишување на јавен тендер согласно со членот 62 од 
овој закон или одлука за распишување на јавен тендер со постапка на јавно наддавање 
согласно со членот 66-а од овој закон во рок од 30 дена од истекот на рокот од ставот (3) 
на овој член. 

(7) Јавниот повик од ставот (2) на овој член Агенцијата го објавува во “Службен весник 
на Република Македонија“, во меѓународно гласило и на својата веб страница. 

(8) Агенцијата го определува износот на еднократниот надоместок од ставот (3) точка 
в) на овој член. 

(9) Владата на Република Македонија дава согласност за износот на еднократниот 
надоместок од ставот (8) на овој член.“ 

 
Член 8 

Насловот на членот 62 и членот 62 се менуваат и гласат: 
“Издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по пат  на јавен тендер 
(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за користење на радиофреквенции преку 

претходно спроведена постапка на јавен тендер, доколку: 
- е исполнет условот од членот 61 став (5) од овој закон или 
- поради ограничувањето на расположливоста на радиофреквенцускиот спектар таквата 

постапка на издавање на одобрение за користење на радиофреквенции е утврдена во 
Планот за доделување и користење на радиофреквенции. 

(2) Постапката на јавен тендер од ставот (1) на овој член се спроведува преку посебна 
комисија која ја формира директорот на Агенцијата од редот на вработените во стручната 
служба на Агенцијата. 

(3) Директорот на Агенцијата со одлука распишува јавен тендер која содржи: 
а) намена на радиофреквенциите што се предмет на јавниот тендер, 

радиокомуникациските услуги што треба да се обезбедат и областите или локациите каде 
што ваквите радиофреквенции треба да се користат; 

б) услови, барања и квалификации што треба да ги исполнат понудувачите, кои мораат 
да бидат во согласност со законската регулатива и прописите за просторно планирање; 

в) критериуми за избор на најдобра понуда, начинот на нивна примена и други можни 
ограничувања што треба да се земат предвид при оценувањето на понудите; 

г) почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен 
надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите, како 
ограничен природен ресурс; 

д) рок и начин на поднесување на понудите; 
ѓ) адреса, место, датум и време на јавното отворање на понудите; 
е) место, време и лице за контакт од кого заинтересираните страни   можат да ја добијат 

тендерската документација, цената на тендерската документација и начинот на плаќање за 
истата; 

ж) лице за контакт од кого понудувачите можат да добијат дополнителни информации 
и 

з) рок во кој понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука. 
(4) Критериумите за избор  врз основа на кој ќе се донесе одлука за избор на најповолен 

понудувач мора да се темелат на начелата на објективност, транспарентност, 
пропорционалност и недискриминација при што треба да се води сметка за исполнување 
на целите на овој закон. 

(5) Агенцијата го определува износот на еднократниот надоместок од ставот (3) точка 
г) на овој член. 
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(6) Владата на Република Македонија дава согласност за износот на еднократниот 
надоместок од ставот (5) на овој член. 

(7) Агенцијата одлуката од ставот (3) на овој член ја објавува во “Службен весник  на 
Република Македонија“.“ 

 
Член 9 

Во членот 66 ставот (5) се брише. 
 

Член 10 
По членот 66 се додаваат два нови члена 66-а и 66-б, кои гласат: 
 

“Член 66-а 
Издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по пат на јавен тендер со 

јавно наддавање 
(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за користење на радиофреквенции преку 

претходно спроведена постапка на јавен тендер со јавно наддавање кога како единствен 
критериум за избор на најповолен понудувач е цената и  доколку: 

- е исполнет условот од членот 61 став (5) од овој закон или 
- поради ограничувањето на расположливоста или поради економската вредност на 

радиофреквенцускиот спектар таквата постапка на издавање на одобрение за користење на 
радиофреквенции е утврдена во Планот за доделување и користење на радиофреквенции. 

(2) Постапката на јавен тендер од ставот (1) на овој член се спроведува преку посебна 
комисија која ја формира директорот на Агенцијата од редот на вработените во стручната 
служба на Агенцијата. 

(3) Директорот на Агенцијата донесува одлука за спроведување на постапка на јавен 
тендер со јавно наддавање и истата треба особено да содржи: 

а) радиофреквенции што се предмет на јавниот тендер, радиокомуникациските услуги 
што треба да се обезбедат и областите или локациите каде што радиофреквенциите треба 
да се користат; 

б) број на одобренија за користење на радиофреквенции што ќе бидат доделени; 
в) услови и барања што треба да бидат исполнети од понудувачите за да се 

квалификуваат за јавното наддавање; 
г) минимален број на понудувачи, кој мора најмалку да биде за еден поголем од бројот 

на одобренија за користење на радиофреквенции утврдени во ставот (3) алинеја 2 на овој 
член; 

д) почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите како еднократен 
надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите, како 
ограничен природен ресурс, при што понудувачите не смеат да понудат помал или ист 
почетен износ; 

ѓ) износ на депозитот што треба да се уплати, кој не може да биде повисок од 10% од 
почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како и начинот и рокот за 
неговото плаќање со напомена дека на понудувачот којшто нема да биде избран за 
најповолен понудувач во постапката на јавно наддавање уплатениот депозит му се враќа 
во рок од пет дена од денот на завршувањето на јавното наддавање, а на понудувачот 
којшто ќе биде избран за најповолен понудувач уплатениот депозит не му се враќа, туку 
истиот станува составен дел на избраната понудена цена од јавното наддавање; 

е) начин и рок за уплата на највисоко понудената цена утврдена при јавното наддавање; 
ж) правила за спроведување на постапката за јавно наддавање во согласност со овој 

закон и 
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з) рок во кој Агенцијата ќе ја донесе одлуката за избор на еден или повеќе понудувачи 
кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање. 

(4) Јавниот тендер со јавно наддавање е успешен доколку за јавното наддавање се 
квалификува бројот на понудувачи  кој е најмалку за еден поголем од бројот на 
одобренија за користење на радиофреквенции утврдени во ставот (3) алинеја 2 на овој 
член. 

(5) Директорот на Агенцијата, по предлог на комисијата за спроведување на јавниот 
тендер со јавно наддавање  донесува одлука за избор на понудувучи кои ќе учествуваат во 
постапката на јавно наддавање. Во одлуката се утврдува местото и времето на одржување 
на јавното наддавање коешто не може да биде пократко од 14 дена и подолго од 30 дена 
од денот на донесувањето на одлуката. Одлуката со поканата за учество за јавно 
наддавање се доставува истовремено до сите квалификувани понудувачи во рок од три 
дена од денот на нејзиното донесување. 

(6) Агенцијата го определува износот  на пазарната вредност на радиофреквенциите 
како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на 
радиофреквенциите. 

(7) Владата на Република Македонија дава согласност за износот на еднократниот 
надоместок од ставот (6) на овој член. 

(8) Агенцијата одлуката од ставот (3) на овој член ја објавува во “Службен весник  на 
Република Македонија”. 

(9) Одредбите од членовите 63, 64, 65 и 66 од овој закон соодветно се применуваат и на 
постапката за спроведување на јавен тендер со јавно наддавање. 

 
Член 66-б 

Постапка и начин на спроведување на јавното наддавање 
(1) Јавното наддавање го спроведува претседателот или заменикот на претседателот на 

Комисијата од членот 66-а став (2) од овој закон. 
(2) Јавното наддавање се одржува во просториите на Агенцијата по пат на усно 

наддавање. 
(3) Јавното наддавање може да се врши и преку друг соодветен начин утврден од 

страна на Агенцијата во одлуката од членот 66-а од овој закон, при што мора да се 
обезбеди секој понудувач директно и континуирано да го следи јавното наддавање на 
другите понудувачи и да може без какви било пречки да доставува свои понуди. 

(4) Во постапката на јавно наддавање понудувачите при секое наддавање не можат да 
нудат зглемување на понудата пониско од три проценти од  почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите од членот 66-а од овој закон. 

(5) Во постапката на јавно наддавање претседателот или заменикот на претседателот на 
комисијата од членот 66-а од овој закон го објавува почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите  и ги поканува понудувачите да започнат со нудење на 
повисоки понуди. Пред да ја утврди највисоката понуда претседателот или заменикот на 
претседателот на Комисијата мора три пати да ги покани понудувачите да достават 
повисока понуда. 

(6) Доколку и по третата покана за доставување на повисока понуда, не се достави 
повисока понуда од постојната, претседателот или заменикот на претседателот на 
комисијата објавува дека постојната понуда е највисока, по што не може да се доставуваат 
нови понуди. 

(7) Доколку во спроведувањето на постапката на јавното наддавање претседателот или 
заменикот на претседателот на комисијата, утврдат дека двајца или повеќе понудувачи се 
договараат или меѓусебно се координираат за начинот и висината на износот на јавното 
наддавање, истите можат да бидат отстранети од натамошната постапка на јавно 
наддавање. 
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(8) За спроведената постапка на јавно наддавање комисијата од членот 66-а од овој 
закон води записник врз основа на кој  директорот на Агенцијата донесува одлука за избор 
на најповолен понудувач. 

  (9) Агенцијата во согласност со одлуката за избор на најповолен понудувач ќе 
издаде едно или повеќе одобренија за користење на радиофреквенции не подоцна од 90 
дена од истекот на временскиот рок за доставување на понуди. Одлуката на директорот на 
Агенцијата е конечна, а незадоволните страни имаат право на судска заштита 

(10) Доколку избраниот понудувач не ја уплати понудената цена од јавното наддавање 
на начин и во рок утврден во одлуката од членот 66-а став (3) од овој закон, нема да му се 
издаде одобрение за користење на радиофреквенции. 

(11) Доколку во постапката за издавање на одобрение за користење на 
радиофреквенции по пат на јавен тендер со јавно наддавање не се изврши избор на 
најповолен понудувач или не се издаде одобрение за користење на радиофреквенции, 
издавањето на одобрение за користење на недоделените радиофреквенции ќе се изврши по 
постапка на јавен повик согласно со членот 61 од овој закон или по постапка  на јавен 
тендер согласно со членот 62 од овој закон.“ 

 
Член 11 

Во членот 75 став (3) првата реченица се менува и гласи: “Кога се доделуваат 
радиофреквенции со објавување на јавен повик, јавен тендер или јавен тендер со јавно 
наддавање наплатениот надоместок претставува приход на Буџетот на Република 
Македонија.“ 

 
Член 12 

По членот 120 се додава нов член 120-а, кој гласи: 
 

“Член 120-а 
Емитување преку  дигитален терестријален систем 
(1) Оператор на дигитален терестријален мултиплекс на кого Агенцијата му има 

издадено одобрение за користење на радиофреквенции за емитување на програмски 
сервиси на радиодифузери кои од Советот за радиодифузија  добиле дозвола за емитување 
преку неговиот дигитален  терестријален мултиплекс  е должен да ги применува 
принципите на објективност, транспарентност, пропорционалност и недискриминација 
подеднакво кон сите  радиодифузери.  

(2) Операторот од ставот (1) на овој член е должен да работи согласно со овој закон и 
прописите кои произлегуваат од него, како и во  согласност со  Планот за намена и 
распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс што го 
донесува Советот за радиодифузија. 

(3) Операторот од ставот (1) на овој член е должен сите услови и цени за дигитално 
емитување да ги објави на својата веб страница и да ги достави до Агенцијата. 

(4) Доколку операторот од ставот (1) на овој член планира да направи промени во 
условите и цените од ставот (3) на овој член, е должен до  Агенцијата  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,  со цел истата да спроведе 
активности за да ја утврди економската оправданост за условите и  цените  и доколку е 
потребно да преземе мерки согласно со овој закон и прописите  донесени врз основа на 
него. 

(5) Операторот од ставот (1) на овој член е должен во рок од 15 дена од денот на 
приемот на известувањето од Советот за радиодифузија за доделените дозволи на 
радиодифузери за емитување преку неговиот дигитален  терестријален мултиплекс   да 
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склучи договор со радиодифузерот за дигитално емитување согласно со условите и цените 
утврдени во ставот (3) на овој член, условите во дозволата на радиодифузерот и да 
започне дигитално да го емитува неговиот програмски сервис. Агенцијата  ќе го пропише 
образецот на договорот и истиот ќе го објави на својата веб страница. 

(6) Договорот од ставот (5) на овој член 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 седум дена од денот на склучувањето на договорот  истиот 
да го достави до Агенцијата. 

(7) Операторот од ставот (1) на овој член е должен да води посебно сметководство за 
активностите поврзани со дигитално емитување.“ 

 
Член 13 

Радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz кој согласно со Планот за намена на 
радиофреквенциите во Република Македонија се користи за аналогно телевизиско 
терестријално емитување од 1 јуни 2013 година ќе се  користи за телевизиско 
терестријално емитување  преку дигитален терестријален систем. 

ЈП МРД е должно до 1 јуни 2013 година преку сопствен дигитален терестријален 
мултиплекс систем бесплатно и некодирано  да ги реемитува програмските сервиси на 
постојните терестријални телевизиски радиодифузери во Република Македонија кои 
имаат дозвола за вршење на радиодифузна дејност на државно или регионално ниво  
согласно со постојната дозвола за радиодифузна дејност. 

 
Член 14 

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

 


