
 
 

Прашања и одговори на прашања по 

Јавниот тендер број 02-2954/2 од 09.08.2012 година за доделување на одобрение 

за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег  470-790 MHz 

 

Прашање:  

Дали на Јавниот тендер од страна на заинтересираните страни може да се достави 

барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции од 

радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz кое би се однесувало само на еден 

мултиплекс по избор на операторот? 

Одговор: 

Во точка 2.1 од Јавниот тендер е определено дека предмет на Јавниот тендер е 

доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од 

радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz за 2 (два) мултиплекса. Со оглед на ова не 

е возможно да се достави понуда само за еден мултиплекс по избор на операторот. 

Прашање: 

Дали операторот кој ќе го добие одобрението за користење на радиофреквенции во 

опсегот 470-790 MHz покрај обврската за пренос на радиодифузерите на национално и 

регионално ниво ќе има можност за нотификации на услуги за реемитување на 

телевизиски програмски сервиси односно пренесување на програмски сервиси од 

странско производство.? 

Одговор: 

Операторот кој ќе го добие одобрението за користење на радиофреквенции во опсегот 

470-790 MHz, двата мултиплекса кој се предмет на јавниот тендер ќе може да ги 

користи само за пренос  на радиодифузерите на национално и регионално ниво кои од 

Советот за радиодифузија имаат добиено дозвола за емитување преку дигитален 

терестријален мултиплекс на државно ниво (територијата на Република Македонија) и 

на регионално ниво (во зона на распределба - алотмент зона). Опператорот ќе има 

можност за нотификација на услуги за реемитување на телевизиски програмски 

сервиси односно пренесување на програмски сервиси од странско производство, но не 

преку овие два мултиплекса. 

Прашање: 



Дали во случај на значително слаб интерес посебно од регионалните телевизии за 

користење на сервисот на операторот на јавната електронска комуникациска мрежа 

Агенцијата за електронски комуникации ќе дозволи неискористениот простор во рамки 

на доделените мултиплекси биде искористен од страна на операторот за реемитување 

на телевизиски програмски сервиси од странско производство и на тој начин се 

компензира дел од инвестицијата и воедно се заштитат националните и регионалните 

радиодифузери кои ќе ги користат услугите, од плаќање високи надоместоци? 

Одговор: 

Не. 

Прашање: 

Дали намената на радиофреквенциите од опсегот 470-790 MHz предмет на јавниот 

повик е единствено пренос на национални и регионални радиодифузери без можност 

за пренамена на истите за реемитување на телевизски програмски сервиси? 

Одговор: 

Двата мултиплекса од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz предмет на јавниот 

тендер се единствено наменети за пренос на националните и регионалните 

радиодифузери и нема можност за пренамена на истите за реемитување на 

телевизски програмски сервиси. 

Прашање: 

Со оглед на тоа дека предмет на Одлуката за распишување на јавен тендер за 

доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од 

радиофреквенцискиот опсег  470-790 MHz се 2 мултиплекси, би сакале да не 

информирате за плановите на Агенцијата за електронски комуникации поврзани со 

преостанатиот еден мултиплекс и природата на неговата намена, односно дали истиот 

е со намена реемитување на телевизиски програмски сервиси? 

Одговор: 

Намената на третиот мултиплекс  ќе зависи од барањата на Советот за 

радиодифузија, а во согласност со Планот за намена и распределба на преносни 

капацитети  на дигитален терестријален мултиплекс  што го донесува Советот за 

радиодифузија. 

Прашање: 

Чија е обврската за пренос на сигналот од радиодифузерите (телевизиите) до 

операторот и чија е инвестицијата во опрема – енкодер кој физички се наоѓа кај 

самите радиодифузери чиј сигнал треба да се преземе од страна на операторот? 

Одговор: 

Обврската за пренос на сигналот од радиодифузерите (телевизиите) до операторот и 

инвестицијата во опрема – енкодер кој физички се наоѓа кај самите радиодифузери чиј 

сигнал треба да се преземе од страна на операторот е на радиодифузерите. Меѓутоа 



истото може да биде обезбедено и од стара на операторот доколку за тоа на 

комерцијална основа се договори со радиодифузерот. 

Прашање: 

Зошто предмет на  овој Јавен тендер (Сл. Весник бр.101 од 09.08.2012) е доделување  
на едно одобрение за користење на радиофреквенции (470-790 МHz) со 2 MUX за  
разлика од претходниот Јавен повик (Сл. Весник бр.36 од 16.03.2012) кога предмет на 
јавниот повик беше едно одобрение со 3 MUX? Дали може третиот MUX може да биде 
доделен на барање на “ free to air”операторот?  
 
Одговор: 
 
Агенцијата во соработка со Советот за радиодифузија оцени дека два мултиплекса се 
доволни за емитивање на програмските сервиси на сите постоечки радиодифузери на 
државно и регионално ниво, како и за локалните радиодифузери кои планираат да 
преминат на регионално ниво. Третиот мултиплекс може да биде доделен на 
оператор, но исто така преку постапка на јавен тендер по барање на Советот за 

радиодифузија, а во согласност со Планот за намена и распределба на преносни 
капацитети  на дигитален терестријален мултиплекс  што го донесува Советот 
за радиодифузија. 
 
 
 
 
 
Прашање: 
Кога ќе почне да се наплаќа годишен надомест за користење на радиофреквенции? 
Одобрението ќе биде доделено на 09.11.2012 а ќе важи од 01.06.2013.  
 
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: 
Дали Македонија има потпишано спогодби за координација со сите соседни земји? Кои 
ќе бидат обврските на “free to air”операторот доколку има проблеми при меѓу-
граничната координација кои би ја  спречиле достапноста на овие фреквенции?  
 
Одговор: 
Радиофреквенциите што се предмет на доделба се определени во согласност со 
Финалните акти на Регионалната радиокомуникациска конференција за планирање на 
дигиталната радиодифузија за Регионите 1 и 3, за радиофреквенциските опсези 174-
230 MHz  и 470-862 MHz , Женева  2006 (GE 06). 
 
Прашање: 
Дали во постапката опишана во точка 3.3, според која АЕК ќе спроведе анализа на 
релевантниот Пазар 13-пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници,  АЕК 
може да му наметне обврски на “free to air”операторот кои се спротивни или 
дополнителни на обврските наметнати со јавниот тендер или да наметне обврска за 
цени со што директно или индиректно ќе ги намали цените за емитување на 
регионално и национално ниво.  



 
Одговор: 

Обврските на операторот кои се наметнуваат со овој јавен тендер се во 
согласност со членот 120-а од Законот за електронските комуникации. Со 
анализата која ќе ја спроведе Агенцијата на релевантниот Пазар 13-пренос на 

радиодифузни содржини до крајни корисници нема да се наметнат обврски поинакви 
од оние кои се утврдени со Законот. Анализата ќе покаже дали ќе има потреба од 
наметнување на обврска поврзана со цените за емитување на регионално и 
национално ниво. 

 
 

Агенција за електронски комуникации 

Скопје 31.08.2012 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


