
 
Прашања и одговори на прашања по Јавниот тендер број 02-2950/2 од 09.08.2012 

година за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од 

радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz 

 

Прашање: 

Дали депозитот од Тендерската документација Дел 1 точка 11.4. треба да биде 
уплатен во денари или во евра? Доколку е потребно да биде обезбедена во 
денари, по кој курс да се пресмета денарската противвредност и по кој курс ќе 
се врши уплатата?  
 
Одговор: 
Депозитот се плаќа во денарска проттивредност по среден курс на Народна 
Банка на Република Македонија на денот на уплатата. 
 
Прашање: 
Кога Агенцијата планира да објави јавен тендер со јавно наддавање за 
останатите радиофреквенции во опсегот 790 – 862 MHz, односно: 
 

- 2 x 10 MHz (791 – 801 MHz /832 MHz – 842 MHz) - A блок 
- 2 x 10 MHz (801 – 811 MHz/ 842 MHz – 852 MHz) - Б блок 

 
Одговор: 
Агенцијата континуирано ја следи состојбата на пазарот за електронски комуникации 
во Република Македонија и во зависност од истата ќе објави јавен тендер со јавно 
наддавање за останатите радиофреквенции во опсегот 790 – 862 MHz 
 
Прашање: 
Доколку на еден понудувач му биде доделено одобрението за користење на 
радиофреквенциите предмет на овој Јавен тендер со јавно наддавање, од која 
дата тој ќе биде задолжен со фактура за плаќање на годишниот надомест за 
доделените фреквенции? 
Имено, согласно Тендерската документација Дел 1 точка 15, одобрението ќе 
биде доделено најдоцна на 09.11.2012 година, а согласно точка 4.1. истото ќе 
биде со важност од 01.09.2013 година. 
 
 
Одговор: 
Согласно член 75 став  (9) од Законот за електронските комуникации,  надоместокот за 

користење на радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата  за секоја тековна 

година, почнувајќи од датумот на издавање на одобрението за користење на 

радиофреквенции. 

 

Прашање: 



Со кои земји Република Македонија има веќе потпишани спогодби за 
координација на радиофреквенциите? (Во смисла од Тендерската 
документација Дел 2 точка 2.7.: „Операторот е должен да ги превземе сите 
неопходни мерки за да обезбеди почитување на одредбите од спогодбите за 
координација на радиофреквенциите што се склучени или ќе бидат склучени со 
соседни и други држави.” 
 
Одговор: 
Република Македонија сеуште нема потпишано спогодба за координација на 
радиофреквенциите. Агенцијата планира да склучи спогодби за координација со 
соседните и други држави. 
 
Прашање: 

 
Во случај само еден понудувач да се квалификува за јавното наддавање, дали 
Јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде прогласен за неуспешен во 
согласност со Законот за електронски комуникации, член 66-а, став 4: „Јавниот 
тендер со јавно наддавање е успешен доколку за јавното наддавање се 
квалификува број 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.”? 
 
Одговор: 
 Да. Јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде прогласен за неуспешен. 
 
Прашње: 
 
Како ќе постапи Агенцијата во ситуација доколку два понудувачи се 
квалификуваат за јавното наддавање, а еден од нив не пристигне на јавното 
наддавање или се повлече пред истото, во смисла на Дел 1 точка 10.4 од 
Тендерската документација „Јавниот тендер со јавно наддавање е успешен 
доколку за јавното наддавање се квалификуваат и на јавното наддавање 
учествуваат најмалку двајца понудувачи.”? Дали можеби понудувачот кој 
останал во наддавањето ќе го добие одобрението предмет на Јавниот тендер за 
најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите (т.e. 25 
милиони евра)? 
 
Одговор: 
Јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде прогласен за неуспешен. 
 
Прашање: 
 
Според кои финансиски стандарди, македонски (МКС) или меѓународни (IFRS) 
ќе се проценува критериумот вкупна актива? (Во смисла на Тендерска 
документација Дел 1 точка 8.1. алинеа 2  „Право на учество на Јавниот тендер 
има домашни или странско правно лице што има вкупни средства (вкупна 
актива) од минимум 10.000.000 евра од обезбедување на електронски 
комуникациски услуги во 2010 и 2011 година, поединечно)? 
 
Одговор: 
Според македонски финансиски стандарди (МКС). 
 
Прашање: 
 



Што ќе се случи доколку доделениот радиофреквенциски опсег предмет на овој 
Јавен тендер со јавно наддавање не е слободен на датумот дефиниран како 
почеток на важност на одобрението 01.09.2013 година?  
 
Одговор: 
Агенцијата ќе ги преземе сите мерки што се во нејзина надлежност, согласно 
закон,  за да го ослободи доделениот радиофреквенциски опсег. 
 
Прашање: 
 
Во смисла на Тендерската документација Дел 1 точка 11.5., во којашто е 
наведено: „Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на Агенцијата за 
електронски комуникации по пат на усно наддавање“, ве молиме за одговор на 
следните прашања: 
а. Колку претставници на понудувачот сметат да присуствуваат на јавното 
наддавање? 
б.  Дали е дозволена телефонска комуникација со седиштето на компанијата во 
текот на јавното наддавање?  
в.  Дали смее да се побара пауза заради појаснување на следните чекори во 
јавното  наддавање? Колку вакви паузи смее да побара еден понудувач? 
г.  Дали е дозволено повлекување на дадена понуда?  
д.  Дали бројот и идентитетот на претставниците кои учествуваат во јавното 
наддавање ќе бидат откриени на почетокот на јавното наддавање? 
ѓ.  Дали претставниците на понудувачите кои учествуваат во јавното наддавање 
ќе бидат во иста просторија?  
 
Одговор: 
а)  Согласно потточка 11.6 од Јавниот тендер на јавното наддавање може да 

присуствуваат само лица кои имаат полномошно за учество и/или за наддавање , 

издадено од надлежен орган на понудувачот во оригинал и кои поседуваат документ 

за идентификација (лична карта или патна исправа). Бројот не е ограничен. 

б) Не е дозволена било каква телефонска комуникација. 

в) Во постапката на јавно наддавање не се дозволени паузи. 

г) Не е дозволено повлекување на дадена понуда. 

д) Да, и бројот и идентитетот на претставниците кои учествуваат во јавното 

наддавање ќе бидат откриени на почетокот на јавното наддавање. 

ѓ) Да, претставниците на понудувачите кои учествуваат во јавното наддавање ќе бидат 

во иста просторија. 

Прашање: 

 Во случај претставниците на двајца понудувачи (од вкупно три), да бидат отстранети 

од јавното наддавање заради меѓусебно координирање, дали третиот понудувач 

автоматски станува победник во јавното наддавање? Во таков случај, за која цена 

истиот би го добил одобрението за радиофреквенции? (Во смисла на Тендерската 

документација Дел 1 точка 11.11.) 

Одговор: 



За последно понудената цена, доколку истата биде прифатена од третиот понудувач. 

Прашање: 

Сметаме дека во Законот за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/ 2012 и 59/2012) има грешка во 
следните членови: 
-член 62 „Издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по пат на 
јавен тендер“, став 1, алинеа 1 која гласи: „е исполнет условот од член 61 став 
(5) од овој закон“ 
- член 66-а „Издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по пат 
на јавен тендер со јавно наддавање“, став 1, алинеа 1 која гласи: „е исполнет 
условот од член 61 став (5) од овој закон“. 
Имено, сметаме дека во алинеа 1 од погоре наведените членови и ставови е 
направено  погрешно референцирање, односно дека зборовите „став (5)“ 
треба да се заменат со зборовите „став (6)“. Ве молиме за потврда. 
 
Одговор: 
Да. Направена е техниичка грешка во Законот. Треба да стои став (6) наместо 
став (5). 
 
 
 
Агенција за електронски комуникации 
Скопје 31.08.2012  година. 

 
 


