
 
 

Прашања и одговори на прашања во врска со Тендерската документација по 

Јавниот тендер со јавно наддавање број 0204-1550/2 од 10.05.2013 година 

 

Прашање број 1: 

 На понудувачот кој по спроведената постапка на јавно наддавање ќе биде избран за 

најповолен понудувач, Агенцијата ќе му издаде одобрение за користење на 

радиофреквенции за време од 20 години со рок на важност од 01.12.2013 година до 

30.11.2033 година и со право на продолжување на важноста на одобрението на начин 

утврден во Законот за електронски комуникации. 

Имајќи ги во предвид негативните искуства од земјите (пр. Австрија, Хрватска) каде 

што мобилните оператори веќе започнале комерцијално да ги користат доделените 

радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz, како резултат на 

нецелосно отстранети радио емисии од други извори пред се од соседните делови на 

радиофреквенцискиот спектар, сметаме дека постои можност барем во првичниот 

период по започнувањето со работа и во Р. Македонија да се утврдат пречки од други 

емисии кои ќе го оневозможат или нарушат квалитетот на обезбедените услуги на 

поголема територија. Затоа сметаме дека е неопходно правата и обврските кои 

произлегуваат од одобрението (како важноста на одобрението, обврските за 

покриеност, годишниот надоместок за користење радиофреквенции) да претрпат 

соодветни промени односно да се одложат или намалат за временскиот период колку 

што е потребно пречката да се отстрани со инволвирање на Агенцијата согласно 

нејзините законски обврски.  

ПРЕДЛОГ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОТТОЧКА 4.1 ДЕЛ 1: 

Во случај на постоење на пречки предизвикани од други радио емисии од било каков 

тип во рамки на доделениот блок(ови) кои го оневозможуваат или нарушуваат 

квалитетот на обезбедените услуги на поголема територија, важноста на одобрението 

ќе се продолжи, а обврските за покриеност ќе се одложат за временскиот период колку 

што е потребно пречката да се отстрани со инволвираље на Агенцијата согласно 

нејзините законски обврски, при што годишниот надоместок за користеље на 

радиофреквенции ќе биде намален за соодветниот период. 

Дополнително во врска со ова предлагаме воведување на нова точка 11 во рамки на 

Условите за користење дадени во Прилог 18 на Тендерската документација бр. 

_________/1, како што следи: 



ПРЕДЛОГ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВА ТОЧКА 11 во Прилог 18 на Тендерската 

документација бр. _________/1 – Услови за користење: 

11. Во случај на постоеље на пречки предизвикани од други радио емисии од било 

каков тип во рамки на доделениот блок(ови) кои го оневозможуваат или нарушуваат 

квалитетот на обезбедените услуги на поголема територија, важноста на одобрението 

ќе се продолжи, а обврските за покриеност ќе се одложат за временскиот период колку 

што е потребно пречката да се отстрани со инволвираље на Агенцијата согласно 

нејзините законски обврски, при што годишниот надоместок за користеље на 

радиофреквенции ќе биде намален за соодветниот период. 

Одговор: 

Предлогот за дополнување на потточката 4.1ДЕЛ 1 и предлогот за воведување на 

нова точка 11 во Прилог 18 на Тендерската документација е неприфатлив од причина 

што не постои законски основ за реализација на истото. Во случај на постоење на 

штетна пречка која не би можела на друг начин да се избегне Агенцијата ќе постапи во 

согласност со одредбите од членовите 72 и 73 од Законот за електронските 

комуникации. 

Прашање број 2: 

Изгледот на одобрението за користење на радиофреквенции кое ќе биде издадено на 

избраниот понудувач е дадено како Прилог 18 на Тендерската документација. 

Дали изгледот на одобрението дадено како Прилог 18 е конечниот изглед на 

Одобрението кое ќе биде издадено на избраниот најповолен понудувач? 

Сметаме дека е пожелно во оваа потточка јасно да се специфицира дека Прилог 18 се 

однесува на секое од одбренијата утврдени во точка 2 соодветно.  

Одговор: 

Изгледот на одобренијата дадени во Прилог 18 од Тендерската документација се 

конечни особено во делот кои се однесува на условите за користење на доделените 

радиофреквенции. Во зависност од доделените одобренија за користење на 

радиофреквенции утврдени во точката 2 Дел 1 од Тендерската документација и 

избраниот најповолен понудувач, соодветно ќе бидат  пополнети и полињата кои се 

однесуваат на податоци за носителот и доделени радиофреквенции. 

Прашање број 3 

Прашањата и одговорите не се составен дел на Тендерската документација. 

Која е причината зошто прашаљата и одговорите не се составен дел на Тендерската 
документација? 

Сметаме дека одговорите, а особено оние одговори кои се во насока на потребата од 
соодветна измена на Тендерската документација да бидат составен дел од истата или 
најмалку да се посочи во оваа потточка, дека на основа на истите ќе се изврши измена 
на Тендерската документација согласно пропишаното и во рамки на утврдениот рок во 
потточка 7.1.5.  

 



Одговор: 

 

Прашањата и одговорите на прашањата се во насока на појаснување на одредени 
работи кои се веќе утврдени  во Тендерската документација. Доколку врз основа на 
поставените прашања, Агенцијата утврди дека е потребно да се направи соодветна 
измена или дополна на тендерската документација, таа тоа ќе го стори и измената на 
Тендерската документација бесплатно ќе им ја достави на сите понудувачи кои истата 
ја подигнале. 

 

Прашање број 4: 

Понудувачот има право да поднесе по една понуда за секое одобрение за користење 

на радиофреквенции од точка 2 Дел 1 од Тендерската документација. 

Имајќи го во предвид образецот на понудата даден како Прилог 12 на Тендерската 

документација, како и наведеното во алинеја 12 од потточка 8.1, прашуваме дали е 

потребно Образецот од Прилог 12 да се достави онолку број пати за колку што 

одобренија за користење на радиофреквенции понудувачот има намера да учествува 

на јавното наддавање односно да поднесе понуда, или пак да се достави еден 

Образец од Прилог 12 со соодветно вметнување на “X” во празното поле десно од 

секое одобрение, што согласно потточка 7.3.3 ќе се смета дека понудувачот поднел 

единствена понуда за секое од одобренијата кои се означени? 

Одговор 

Имајќи го предвид фактот дека понудувачот има право да поднесе по една понуда за 

секое одобрение за користење на радиофреквенции од точка 2 Дел 1 од Тендерската 

документација, образецот од Прилог 12 се доставува посебно во секоја понуда со 

вметнување на “X” во графата за одобрението на кое се однесува понудата. 

Прашање број 5: 

Дали во врска со потточка 8.3 од Тендерската документација секоја страница од 

придружната документација поднесена со цел исполнување на бараното од алинеја 1 

до алинеја 11 од потточка 8.1 е доволно да биде парафирана од одговорното лице, 

додека потпишуваљето би било релевантно за документацијата која се однесува на 

останатите алинеи од оваа точка? 

Одговор: 

Во смисла на потточката 8.3 од тендерската документација под “одговорно лице на 

понудувачот“ се смета лицето кое од понудувачот е овластено да ја поднесе понудата 

и придружната документација и кое не мора да биде одговорното лице на понудувачот 

(директор, управител, извршен директор и сл.) . Во оваа насока   секоја страница од 

придружната документација се потпишува, односно парафира од лицето кое од 

понудувачот е овластено да ја поднесе понудата и придружната документација.  

Прашање број 6: 

Ковертот треба да ја содржи следната документација, во оригинал или копија 

заверена од нотар: 



 доказ за бројот на претплатници на телекомуникациски услуги на 
понудувачот потврден од ревизорска куќа или од надлежно национално 
регулаторно тело од областа на електронските комуникации, кој се 
доставува како Прилог 3; 
 

Дали потврда добиена од страна на Агенцијата за електронски комуникации за бројот 

на претплатници на телекомуникациски услуги на понудувачот заклучно со 31.12.2012 

година е доволен доказ со кој ќе се обезбеди потребната документација наведена во 

алинеја 3 од потточка 8.1? 

Одговор: 

Да. 

Прашање број 7: 

Ковертот треба да ја содржи следната документација, во оригинал или копија 

заверена од нотар: 

 изјава на понудувачот дека во последните пет години не му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, 
измама или перење пари, која се доставува како Прилог 4; 
 

Дали е потребно изјавата да се достави во соодветна форма составена од страна на 

самиот понудувач, потпишана од страна на овластените потписници на понудувачот?  

Одговор: 

Да. 

Прашање број 8: 

Ковертот треба да ја содржи следната документација, во оригинал или копија 

заверена од нотар: 

 понуда за одобрение за користење на радиофреквенции од точка 2 Дел 1 од 
Тендерската документација, која се доставува како Прилог 12. Образецот на 
понудата е даден како Прилог 12 на Тендерската документација; 

 

Дали е потребно да се поднесе еден коверт со една документација согласно 

наведеното во потточка 8.1, без разлика на тоа дали понудувачот поднесува една или 

повеќе понуди за одобренија за користеље на радиофреквенции, односно дали е 

потребно да се достави само еден коверт во кој ќе биде содржан само еден Образец 

од Прилог 12 без разлика на тоа за колку одобренија се поднесува понуда со 

соодветно означуваље на “X” во празното поле десно од секое одобрение? 

Одговор: 

За секое одобрение од точката 2 на оваа Тендерска документација се доставува 

посебна понуда , односно посебен коверт кој треба да ја содржи целокупната 

придружна документација од потточката 8.1. Во секоја посебна понуда се доставува и  

образецот од Прилог 12  со вметнување на “X” во графата за одобрението на кое се 



однесува понудата. Што значи дека доколку понудувачот доставува понуди за повеќе 

одобренија треба да достави и толку посебни коверти со целокупната придружна 

документација.  

Прашање број 9: 

Ковертот треба да ја содржи следната документација, во оригинал или копија 

заверена од нотар: 

- доказ за структурата на сопственоста на понудувачот, кој се доставува како 

Прилог 11 

Дали за ДООЕЛ, со доставувањето на Тековна состојба извадена од Централен 

регистар на РМ, соодветно ќе се исполни барањето за доказ за структурата на 

сопственоста на понудувачот кој се доставува како Прилог 11, а во врска со алинеја 11 

од потточка 8.1 од Тендерската документација? 

Одговор: 

Да. Со доставувањето на Тековна состојба извадена од Централен регистар на РМ, 

соодветно ќе се исполни барањето за доказ за структурата на сопственоста на 

понудувачот. 

Прашање број 10: 

Ковертот треба да ја содржи следната документација, во оригинал или копија 

заверена од нотар: 

 понуда за одобрение за користење на радиофреквенции од точка 2 Дел 1 од 
Тендерската документација, која се доставува како Прилог 12. Образецот на 
понудата е даден како Прилог 12 на Тендерската документација; 
 

Дали е потребно да се поднесе еден коверт со една документација согласно 

наведеното во потточка 8.1, без разлика на тоа дали понудувачот поднесува една или 

повеќе понуди за одобренија за користеље на радиофреквенции, односно дали е 

потребно да се достави само еден коверт во кој ќе биде содржан само еден Образец 

од Прилог 12 без разлика на тоа за колку одобренија се поднесува понуда со 

соодветно означуваље на “X” во празното поле десно од секое одобрение? 

Одговор: 

За секое одобрение од точката 2 на оваа тендерска документација се доставува 

посебна понуда (посебна понуда за А, посебна понуда за В, посебна понуда за С и т.н) 

односно посебен коверт кој треба да ја содржи целокупната придружна документација 

од потточката 8.1. Во секоја посебна понуда се доставува и  образецот од Прилог 12  

со вметнување на “X” во графата за одобрението на кое се однесува понудата. Што 

значи дека доколку понудувачот доставува понуди за повеќе одобренија треба да 

достави и толку посебни коверти со целокупната придружна документација и толку 

образци од Прилог 12. 

 



Прашање број 11: 

Ковертот треба да ја содржи следната документација, во оригинал или копија 

заверена од нотар: 

 изјава од одговорното лице на понудувачот дека доколку се квалификува за 
јавното наддавање ќе уплати депозит во висина од 0,1% од почетниот износ 
на пазарната вредност на радиофреквенциите утврден во точка 5 Дел 1 на 
оваа Тендерска документација, заверена на нотар, која се доставува како 
Прилог 16. Образецот на изјавата е даден како Прилог 16 на Тендерската 
документација; 

 

Дали Изјавата од Прилог 16 се потпишува само еднаш без разлика на тоа дали 

понудувачот поднесува една или повеќе понуди за одобренија за користеље на 

радиофреквенции согласно означеното со ”X” во Прилог 12 или пак се потпишува 

онолку пати колку и што се означени понуди за одобренија во Прилог 12? 

Одговор: 

Изјавата од Прилог 16 се потпишува и се доставува во секја поднесена понуда, 

(коверт), односно за секое одобрение за користење на радиофреквенции согласно 

означеното со ”X” во Прилог 12 за кое се доставува понудата.  

Прашање број 12: 

Понудувачот кој ќе се квалификува за јавното наддавање треба да уплати депозит во 

висина од 0,1% од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите 

утврден во точка 5 Дел 1 од оваа Тендерска документација, на сметка на Агенцијата за 

електронски комуникации, најдоцна до денот определен за јавно наддавање. 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. 

Дали уплатата на депозитот се однесува одделно за секоја од понудите за одобренија 

за користеље на радиофреквенции согласно означеното со ”X” во Прилог 12, кое што 

на пример би значело доколку понудувачот поднел понуда за јавно наддавање за 3 

(три) одобренија со идентичен почетен износ на пазарната вредност на 

радиофреквенциите, депозитот да биде во висина 3 (три) пати по 0,1% од почетниот 

износ на пазарната вредност на радиофреквенциите утврден во точка 5 Дел 1 од оваа 

Тендерска документација? 

Одговор: 

Да. Уплатата на депозитот се однесува одделно за секоја од понудите за одобренија 

за користење на радиофреквенции согласно означеното со ”X” во Прилог 12,  што 

значи дека  доколку понудувачот поднел понуди за јавно наддавање за 3 (три) 

одобренија со идентичен почетен износ на пазарната вредност на 



радиофреквенциите, депозитот ќе биде во висина 3 (три) пати по 0,1% од почетниот 

износ на пазарната вредност на радиофреквенциите 

Прашање број 13: 

Претседателот или заменикот на претседател на Комисијата го објавува почетокот на 

јавното наддавање. Јавното наддавање започнува со јавно наддавање прво за 

одобрението за користење на радиофреквенции “А“, потоа за одобрението за 

користење на радиофреквенции “В“ и најпосле за одобрението за користење на 

радиофреквенции “С“, а доколку не е исполнет условот за минималниот број на 

понудувачи за некое од наведените одобренија за користење на радиофреквенции, 

односно не се присутни најмалку двајца од квалификуваните понудувачи за 

соодветното одобрение, јавното наддавање за тоа одобрение го прогласува за 

неуспешно. 

Сметаме дека согласно наведеното во потточка 11.8, пред да се премине кон 

спроведување на постапка на јавно наддавање за одобренијата А1 до А5, В1 до В5 

или С1 до С5, пожелно е спроведувањето на постапка на јавно наддавање за 

одобренијата А, B или C да се повтори по завршувањето на јавното наддавање за 

блокот С и тоа за она одобрение кое не е доделно во првичната постапка на јавно 

наддавање за одобренијата А, B или C се додека е задоволен условот за минимален 

број на понудувачи. На овој начин сметаме дека би се спречило своевидно 

фаворизирање на редоследот на спроведувањето на постапка на јавно наддавање 

помеѓу одобренијата започнувајќи од блок А, па В и на крајот C, со што пак би се 

добила можност доколку во првиот наврат не се додели блокот А, извесен понудувач 

да го добие прво блокот С, па А или прво блокот B па A. 

Следствено го предлагаме следново дополнување на потточка 11.8: 

ПРЕДЛОГ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОТТОЧКА 11.8 ДЕЛ 1: 

 Претседателот или заменикот на претседател на Комисијата го објавува почетокот на 

јавното наддавање. Јавното наддавање започнува со јавно наддавање прво за 

одобрението за користење на радиофреквенции “А“, потоа за одобрението за 

користење на радиофреквенции “В“ и најпосле за одобрението за користење на 

радиофреквенции “С“, а доколку не е исполнет условот за минималниот број на 

понудувачи за некое од наведените одобренија за користење на радиофреквенции, 

односно не се присутни најмалку двајца од квалификуваните понудувачи за 

соодветното одобрение, јавното наддавање за тоа одобрение се повторува по 

завршуваљето на јавното наддаваље за одобрението за користеље на 

радиофреквенции “С“ се додека е задоволен условот за минималниот број на 

понудувачи, по што јавното наддаваље за тоа одобрение го прогласува за неуспешно. 

Одговор: 

Предлогот не се прифаќа. Секој од понудувачите има право да учествува на јавното 

наддавање за секое од наведените три одобренија, но не може да дабие повеќе од 

две од одобренијата “А“, “В“ или “С“. Нема правен основ за повторување на веќе 

претходно завршено јавно наддавање. 



Прашање број 14: 

На јавното наддавање од потточка 11.8 од оваа точка на Тендерска документација 

еден ист понудувач може да има највисока понуда само за две одобренија, односно да 

му бидат издадени само две од одобренијата “А“, “В“ или “С“ и нема право да 

учествува во јавното наддавање за трето ододобрение. 

Посочуваме дека вака концепираната потточка 11.9, има повеќе смисла доколку се 

прифати предлогот за дополнување на потточка 11.8, бидејќи во спротивно доколку 

постапката на јавно наддавање за одобренијата А, B или C се спроведе само еднаш 

по тој редослед, извесно е дека извесен понудувач нема право да учествува на 

јавното наддавање за трето одобрение само доколку тој понудувач бил најповолен 

понудувач за блоковите А и B. Затоа уште еднаш потенцираме дека е потребно да се 

изврши дополнување на потточка 11.8 како предложеното, со што потточка 11.9 би 

останала непроменета.  

Одговор: 

Нема правен основ за повторување на веќе претходно завршено јавно наддавање. 

Прашање број 15: 

Доколку за некое од одобренијата “А“, “В“ или “С“ не е исполнет условот за 

минималниот број на понудувачи, во тој случај ќе се спроведе постапка на јавно 

наддавање за одобренијата А1 до А5, В1 до В5 или С1 до С5 од точка 2 Дел 1 од 

Тендерската документација. На јавното наддавање може да учествувуваат само оние 

понудувачи кои претходно во постапката на јавно надавање од потточка 11.8 од оваа 

точка на Тендерска документација имаат највисока понуда за едно од одобренијата 

“А“, “В“ или “С“. 

Дали спроведуваљето на постапката за јавното наддаваље за одобренијата (А1 до А5, 

В1 до В5 или С1 до С5 од точка 2 Дел 1 од Тендерската документација) ќе биде 

засебно закажана во нов датум различен од датумот за спроведуваље на постапката 

за јавното наддаваље за одобренијата “А“, “В“ или “С“ и кој е крајниот рок за 

утврдуваље на тој датум?  

Одговор: 

Спроведувањето на постапката за јавното наддавање за одобренијата (А1 до А5, В1 

до В5 или С1 до С5 од точка 2 Дел 1 од Тендерската документација) ќе се изврши 

истиот ден веднаш по завршувањето на јавното надавање за одобрението “С“. 

Прашање број 16: 

Агенцијата за електронски комуникации, по службена должност, во рок од еден месец 

од денот на издавањето на одобренијата за користење на радиофреквенции од 

потточката 12.5 на оваа точка од Тендерската документација ќе изврши 

прераспределба на сите дотогаш доделени радиофреквенции од 

радиофреквенцискиот опсег DCS 1800. Со прераспределбата ќе се постигне секој 

имател на радиофреквенции од овој радиофреквенциски опсег да се стекне со 

непрекинат радиофреквенциски блок. Прераспределбата ќе се спроведе по принципот 



според кој имателот на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег DCS 1800 кој 

што има поголем удел во вкупниот опсег да има помало поместување на своите 

блокови. 

Сметаме дека е соодветно доколку формално се прецизира законската основаност за 

правото на Агенцијата за спроведување на прераспределбата, што произлегува од 

член 72 од ЗЕК. 

Следствено го предлагаме следново дополнување на потточка 11.8: 

ПРЕДЛОГ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОТТОЧКА 12.6 ДЕЛ 1: 

Агенцијата за електронски комуникации, по службена должност согласно начинот и 

постапката утврдени во член 72 од Законот за електронските комуникации, во рок 

од еден месец од денот на издавањето на одобренијата за користење на 

радиофреквенции од потточката 12.5 на оваа точка од Тендерската документација ќе 

изврши прераспределба на сите дотогаш доделени радиофреквенции од 

радиофреквенцискиот опсег DCS 1800. Со прераспределбата ќе се постигне секој 

имател на радиофреквенции од овој радиофреквенциски опсег да се стекне со 

непрекинат радиофреквенциски блок. Прераспределбата ќе се спроведе по принципот 

според кој имателот на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег DCS 1800 кој 

што има поголем удел во вкупниот опсег да има помало поместување на своите 

блокови. 

Одговор: 

Предлогот се прифаќа и истиот соодветно ќе се имплементира во тендерската 

документација. 

Прашање број 17: 

Агенцијата за електронски комуникации, по постапка утврдена во Законот за 

електронските комуникации ќе изврши и измена на Планот за намена на 

радиофреквенциски опсези и Планот за доделување и користење на 

радиофреквенции со што ќе се овозможи радиофреквенцискиот опсег DCS 1800 да се 

користи и за ЛТЕ. 

Сметаме дека е соодветно доколку формално се прецизира рокот до кој Агенцијата за 

електронски комуникации односно Владата на Република Македонија ќе извршат 

донесување на изменетите План за намена на радиофреквенциски опсези и План за 

доделување и користење на радиофреквенции, со што овој услов непосредно ќе биде 

задоволен пред датумот на одржување на јавното наддавање утврден согласно 

потточка 11.1. 

Следствено го предлагаме следново дополнување на потточка 12.7: 

ПРЕДЛОГ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОТТОЧКА 12.7 ДЕЛ 1: 

Агенцијата за електронски комуникации, по постапка утврдена во Законот за 

електронските комуникации ќе изврши и измена и донесуваље на Планот за намена на 

радиофреквенциски опсези и Планот за доделување и користење на 



радиофреквенции со што ќе се овозможи радиофреквенцискиот опсег DCS 1800 да се 

користи и за ЛТЕ, најдоцна до датумот на одржуваље на јавното наддаваље утврден 

согласно потточка 11.1. 

Одговор: 

Од причина што во членот 55 од Законот за електронските комуникации не е утврден 

рокот во кој што Владата на Република Македонија  треба да ја даде согласноста по 

однос на Планот за намена на радиофреквенциски опсези, Агенцијата не е во можност 

со точност да го утврди датумот кога истиот ќе биде донесен, но Агенцијата во 

рамките на своите можности ќе вложи напори, Планот да биде донесен до  датумот на 

одржување на јавното наддавање. 

Прашање број 18: 

 Операторот плаќа надоместоци утврдени во Законот за електронските комуникации и 

подзаконските акти. 

 Агенцијата за електронски комуникации планира од 2015 година да изврши 

намалувње на надоместоците за користење на радиофреквенции за околу 20%. 

Во врска со Предлог-Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок 
за користење на радиофреквенции објавен од Агенцијата на 25.01.2013 година и 
одржаната јавна расправа, кој предвидува утврдување на засебен годишен 
надоместок од 14.350 бодови за 1MHz за користење на радиофреквенциите за јавни 
мобилни комуникациски мрежи од радиофреквенцискиот опсег до 862 MHz, сметаме 
дека соодветно е потребно да се допрецизира потточка 4.6.1 како што следи. 

 

ПРЕДЛОГ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОТТОЧКА 4.6 ДЕЛ 2: 

Операторот плаќа надоместоци утврдени во Законот за електронските комуникации и 

подзаконските акти, при што Агенцијата за електронски комуникации најдоцна до рокот 

за поднесуваље на понудите утврден во потточка 7.3.1 од Дел 1 од Тендерската 

документација, ќе изврши донесуваље на измена на Правилникот за начинот на 

пресметка на годишниот надоместок за користеље на радиофреквенции кој ќе вклучи 

утврдуваље на засебен годишен надоместок од 14.350 бодови за 1MHz за користеље 

на радиофреквенциите за јавни мобилни комуникациски мрежи од 

радиофреквенцискиот опсег до 862 MHz. 

Одговор: 

Измената на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за 

користење на радиофреквенции со кој се утврдува годишен надоместок од 14.350 

бодови за 1MHz за користење на радиофреквенциите за јавни мобилни комуникациски 

мрежи од радиофреквенцискиот опсег до 862 MHz, Агенцијата ќе го донесе и објави во 

Службен весник на Република Македонија , најдоцна до денот предвиден како краен 

рок за доставување на понуди, односно 24.06.2013 година. Поради ова сметаме дека 

нема потреба да се прават интервенции во Тендерската документација. 

 

 



Прашање број 19: 

Дали означуваљето со “X” во празното поле десно од секое одобрение значи 
еднозначно поднесуваље понуда за соодветното одобрение без да се специфицира 
финансиската понуда (односно да се наведе сума) или пак истото претставува само 
декларативно пројавуваље на интерес да се учествува на јавното наддаваље (а не 
финансиска понуда) што пак подразбира имплицитно прифаќаље на Најнискиот 
почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите како што е утврдено во 
Точка 5 Дел 1 за соодветното означено одобрение и е доволен услов понудувачот да 
се квалификува за учество во постапката на јавно наддаваље? 

 

Одговор: 

Имајќи го предвид фактот дека понудувачот има право да поднесе по една понуда за 

секое одобрение за користење на радиофреквенции од точка 2 Дел 1 од Тендерската 

документација, означувањето со “X” во празното поле десно од секое одобрение  во 

образецот од Прилог 12  укажува само на тоа на кое одобрение се однесува понудата. 

Образецот од Прилог 12 не претставува никаква финансиска понуда. Почетниот износ 

на пазарната вредност на радиофреквенциите е веќе претходно утврден, а преку 

постапката на јавно наддавање, секој од понудувачите ќе има можност да ја определи 

својата максимална финансиска понуда. 

Прашање број 20: 

Имајќи го во предвид фактот дека со точка 14 (Важност на понудите) од Тендерската 

документација е наведено дека понудите мора да бидат важечки во рок од 4 (четири) 

месеци од денот на поднесување на понудата, а во рамки на Прилог 12 на 

Тендерската документација, кој согласно алинеја 12 од потточка 8.1 претставува 

Образец на понудата која понудувачот треба да ја достави, истото не е наведено, Ве 

молиме за одговор дали е исправно доколку Образецот на Прилог 12 соодветно биде 

надополнет со наведуваље на важноста на понудата, по пример на следново: 

“Понудата е важечка во рок од 4 (четири) месеци од денот на поднесуваљето на 

понудата.”? 

Одговор: 

Нема потреба од дополнително оптоварување на текстот на Образецот од Прилог 12, 

од причина што во точката 14 од Тендерската документација е утврдена важноста на 

понудите. 

Прашање број 21: 

Дали e исправно понудата покрај одговорното лице како што е назначено во Прилог 12 

да биде потпишана и од страна на овластените потписници на понудувачот? 

Одговор: 

Образецот на Прилог 12 го потпишува одговорното лице на понудувачот кој е негов 

овластен потписник. Доколку овластениот потписник  не е одговорното лице за 

поднесување на понудата во смисла на потточката 8.1 алинеја 10 од Тендерската 

документација, тогаш  образецот покрај потписот на овластениот потписник го 



потпишува/парафира и одговорното лице за поднесување на понудата како што е 

утврдено во потточката 8.3 од Тендерската документација. 

Прашање број 22: 

Во точка 1 од Условите за користење во О Д О Б Р Е Н И Е за користење на 

радиофреквенции во копнена мобилна служба бр. _________/2 (Од: 1710М000   До:   

1880М000), сметаме дека е потребно зборот во заградата (шест) да се замени со 

зборот (девет). 

Одговор: 

Да. Направена е техничка грешка и истата ќе биде корегирана. 

Прашање број 23: 

Доколку на еден понудувач му биде доделено соодветно одобрение за користење на 

радиофреквенции, прашуваме до кој датум понудувачот ќе биде задолжен со фактура 

за плаќање на годишен надомест за доделените радиофреквенции? 

Одговор: 

 Во членот 75 став (9) од Законот за електронските комуникации е утврдено дека 
годишниот надоместок за користење на доделени радиофреквенции , се плаќа на 
сметка на Агенцијата за секоја тековна година однапред,  почнувајќи од датумот на 
издавање на одобрението за користење на радиофреквенции. Во точка 15 од 
Тендерската документација е утврдено дека краен рок за доделување на одобрение за 
користење на радиофреквенции е 23.09.2013 година. 

Прашање број 24: 

Дали документот од Тендерската документација Дел 1 точка 8.1. алинеја 3: 

„Доказ за бројот на претплатници на телекомуникациски услуги на понудувачот 

потврден од ревизорска куќа или од надлежно национално регулаторно тело 

од областа на електронските комуникации, кој се доставува како Прилог 3" во 

понудата, ќе го издаде Агенцијата за електронски комуникации на барање на 

операторот со оглед на фактот податокот за број на претплатници не се 

предмет на стандардна ревизија и потврдување од страна на ревизорска куќа? 

Одговор: 

Да, Агенцијата за електронски комуникации по барање на понудувачот ќе му 

издаде потврда за бројот на претплатници на телекомуникациски услуги на 

понудувачот заклучно со 31.12.2012 година. 

Прашање број 25: 

Дали обврските за обезбедување покриеност на население наведени во 

Тендерската документација Дел 1 точка 3.4 и поединечно во Прилог 18 

„Одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба бр.

 /1 за доделени радиофреквенции во опсег 790 МНг - 862 МНг" 

и „Одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна 



Служба бр. _______________ / 2 за доделени радиофреквенции во опсег 1710МНг - 

1880 МНг" се однесуваат групно за двата опсези, или поединечно? Доколку обврските 

се однесуваат групно за двата опсези заедно, дали обрасците на одобренијата ќе 

бидат соодветно изменети? 

 

Одговор: 

 
Обврските за обезбедување покриеност на население наведени во 
Тендерската документација Дел 1 точка 3.4 се однесуваат поединечно за секој 
од наведените радиофреквенциски опсези, а утврдени во одобренијата 
од.Прилог 18 на Тендерската документација.  

Прашање број 26: 

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? Дали крајниот рок за 

уплата на депозитот е денот на определен за јавно наддавање? 

Одговор: 

Депозитот од Тендерската документација Дел 1 точка 11.4 може да биде 

уплатен во евра или во денарска противвредност пресметана по средниот 

курс на Народна Банка на РМ на денот на уплатата. Крајниот рок за уплата 

на депозитот е до денот определен за јавното наддавање ( Пр. ако јавното 

наддавање би се извршило на ден 24.07.2013 година, депозитот најдоцна се 

уплаќа на 23.07.2013 година. 

Прашање број 27: 

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 

23,09.2013 година, а согласно точка 4.1. истото ќе биде со важност од 

01.12.2013 година. 

Одговор: 

Во членот 75 став (9) од Законот за електронските комуникации е утврдено 

дека годишниот надоместок за користење на доделени радиофреквенции , се 

плаќа на сметка на Агенцијата за секоја тековна година однапред,  

почнувајќи од датумот на издавање на одобрението за користење на 

радиофреквенции. Во точка 15 од Тендерската документација е утврдено 



дека краен рок за доделување на одобрение за користење на 

радиофреквенции е 23.09.2013 година. 

Прашање број 28: 

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, како и сите нејзини соседи се потписници на 

финалните акти на Регионалната спогодба за координација на фреквенциски 

доделби во опсегот 174-230 MHz и 470-862 MHz (Женева 06), вп која се 

содржани принципите на координација на фреквенциски доделби во 

наведените и во соседните опсези за радиодифузна, мобилна, фиксна и 

воздухопловна радионавигациска служба. 

Исто така, Република Македонија и сите нејзини соседи се потписници на 

финалните акти на Светската конференција за радиокомуникации WRC12, со 

кои се определени препораките врз основа на кои ќе се врши координација 

на радиофреквенциски доделби за сите радио служби во наведените и во 

соседните опсези. Во овој момент Република Македонија има потпишано 

Спогодба за координација за мобилна служба само со Република Косово. 

Прашање број 29: 

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. Во случај само еден понудувач да се квалификува за јавното наддавање, 

Јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде прогласен за неуспешен. 

 



Прашање број 30: 

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? Дали можеби понудувачот кој 

останал во наддавањето ќе го добие одобрението предмет на Јавниот 

тендер за најнискиот почетен износ на пазарната вредност на 

радиофреквенциите? 

Одговор: 

Јавното наддавање може да се спроведе доколку за истото се 

квалификуваат и на истото присуствуваат два понудувачи. Доколку 

постапката на јавното наддавање е започната, а еден од понудувачите се 

повлече, другиот понудувач ќе го добие одобрението согласно неговата 

последна понудена цена, но која мора да биде најмалку за три проценти 

повисока од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, 

утврден во точка 5 Дел 1 од Тендерската документација. 

Прашање број 31: 

Во смисла на Тендерската документација Дел 1 точка 11.5., во којашто е 

наведено: „Јавното надцавање 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? 

Одговор: 

 Во тендерската документација не е предвиден бројот 

на претставници на понудувачот кои можат да 

присуствуваат на јавното наддавање, но заради 

ограниченост со просторот, најмногу можат да 

присуствуваат тројца претставници; 

б. Дали е дозволена телефонска комуникација со 

седиштето на компанијата во текот на јавното 

наддавање? 

Одговор: 

 Телефонска комуникација со седиштето на 

компанијата во текот на јавното наддавање не е 

дозволена. 

 



в. Дали смее да се побара пауза заради појаснување на 

следните чекори во јавното наддавање? Колку вакви 

паузи смее да побара еден понудувач и колку време 

би траела една пауза ако се има во предвид дека 

станува збор на многу сериозно прашање и голема 

инвестиција? 

Одговор: 

 Паузи во текот на јавното наддавање не се 

дозволени. 
 
г. Дали е дозволено повлекување на дадена понуда? 
 
Одговор: 
 
 Не 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? 

Одговор: 

 Да. Бројот и идентитетот на претставниците кои ќе  

учествуваат во јавното наддавање ќе биде откриен на 

почетокот на јавното наддавање. 

 

ѓ.  Дали претставниците на понудувачите кои учествуваат 

во јавното наддавање ќе бидат во иста просторија? 

Одговор: 

Да. Претставниците на понудувачите кои учествуваат 

во јавното наддавање ќе бидат во иста просторија. 

 

е. Дали доколку во моментот на одржување на аукцијата 

од одредени причини не постојат услови за аукција за 

една од лиценците А, В или С (пр: не се појават 

претходно заинтересираните страни) Агенцијата 

веднаш ќе продолжи со аукција за фреквенциите од 

таа лиценца во делови од по 5 МНг (пр: А1 до А5) или 

ќе направи пауза од неколку дена за да организира 

аукција за истите? 

Одговор: 

Спроведувањето на постапката за јавното наддавање за 

одобренијата (А1 до А5, В1 до В5 или С1 до С5 од точка 2 Дел 

1 од Тендерската документација) ќе се изврши истиот ден 

веднаш по завршувањето на јавното надавање за одобрението 

“С“. 

ж. Дали ќе постои можност пред почетокот на аукцијата 

за одредена лиценца (пр: лиценца за АЗ) 



заинтересираните страни да одлучат дека со оглед на 

претходниот развој на настаните имаат поголем 

интерес да се наддаваат за друга лиценца (пр: А4) за 

која формално не поднеле документи/не се пријавиле, 

ако се земе во предвид дека за таа лиценца не ни 

била закажана аукција поради неисполнување на 

условите за аукција? Дали Агенцијата би го дозволила 

ова доколку Операторите пројават интерес затакво 

нешто? 

Одговор: 

 За да може да учествува на јавното наддавање за 

било кое од одобренијата за користење на 

радиофреквенции, утврдени во точка 2 Дел 1 на 

Тендерската документација, понудувачот мора 

претходно да достави понуда за тоа одобрение за 

користење на радиофреквенции согласно потточката 

7.3 од Тендерската документација и да добие покана 

за учество на јавнато наддавање за соодветното 

одобрение согласно потточките 11.1 и 11.2 од 

Тендерската документација. 

Прашање број 32: 

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 

11,13.) 

Одговор: 

Доколку е започната постапката на јавното наддавање, третиот понудувач ќе 

го добие одобрението согласно неговата последна понудена цена, но која 

мора да биде најмалку за три проценти повисока од почетниот износ на 

пазарната вредност на радиофреквенциите, утврден во точка 5 Дел 1 од 

Тендерската документација.   

Прашање број 33: 

Ве молиме за потврда дека во Прилог 12 со којшто се поднесува понуда за 

јавно наддавање за одобренија за радиофреквенции, операторот требада 

внесе само ознака "х" она одобрение за кое е заинтересиран. 



Одговор: 

Да. Во Образецот на Прилог 12, операторот треба да внесе само ознака "х"  

за она одобрение за кое е заинтересиран. 

Прашање број 34: 

Како треба да биде пополнет Прилог 12 од страна на понудувачите со цел да 

се овозможи исполнување на условот за спроведување на јавно наддавање 

согласно точка 10.4 од Дел 1 од тендерската документација која гласи 

„Јавното наддавање за одобренијата А, В или С од точка 2 Дел 1 од 

Тендерската документација ќе се спроведе за она одобрение за кое ќе се 

квалификуваат најмалку двајца понудувачи." 

Одговор: 

За секое одобрение од точката 2 на оваа тендерска документација се доставува 

посебна понуда (посебна понуда за А, посебна понуда за В, посебна понуда за С и т.н) 

односно посебен коверт кој треба да ја содржи целокупната придружна документација 

од потточката 8.1. Во секоја посебна понуда се доставува и  образецот од Прилог 12  

со вметнување на “X” во графата за одобрението на кое се однесува понудата. Што 

значи дека доколку понудувачот доставува понуди за повеќе одобренија треба да 

достави и толку посебни коверти со целокупната придружна документација и толку 

образци од Прилог 12. 

Прашање број 35: 

Што ќе се случи доколку тројца понудувачи поднесат понуди за една лиценца 

секој, односно: Понудувач бр.1 поднесе понуда за одобрение А, Понудувач 

бр. 2 поднесе понуда за одобрение В и Понудувач бр.З поднесе понуда за 

одобрение С, а истовремено ниеден од нив нема поднесено понуда за 

одобрение А1, А2, АЗ, А4, А5, В1, В2, ВЗ, В4, В5, С1, С2, СЗ, С4 или С5, во 

смисол на точка 10.4 од Дел 1 од Тендерскатадокументација која гласи 

„Јавното наддавање за одобренијата А, В или С од точка 2 Дел 1 од 

Тендерската документација ќе се спроведе за она одобрение за кое ќе се 

квалификуваат најмалку двајца понудувачи." и точка 10.5 од Дел 1 од 

Тендерската документација која гласи: „Јавното наддавање за одобренијата 

А1 до А5, В1 до В5 или С1 до С5 од точка 2 Дел 1 од Тендерската 

документација ќе се спроведе само во случај доколку за некое од 

одобренијата А, В и С не се квалификуваат двајца понудувачи." 

Одговор: 

За да може да учествува на јавното наддавање за било кое од одобренијата 

за користење на радиофреквенции, утврдени во точка 2 Дел 1 на Тендерската 



документација, понудувачот мора претходно да достави понуда за тоа 

одобрение за користење на радиофреквенции согласно потточката 7.3 од 

Тендерската документација и да добие покана за учество на јавнато 

наддавање за соодветното одобрение согласно потточките 11.1 и 11.2 од 

Тендерската документација. Што значи дека понудувачот за да може да 

учествува на јавното наддавање за некое од одобренијата А1 до А5, В1 до В5 

или С1 до С5 од точка 2 Дел 1 од Тендерската документација треба 

претходно да доставил понуда за некое од наведените одобренија, потоа за 

некое од одобренијата А, В и С да не се квалификуваат двајца понудувачи и 

доколку по претходно спроведеното јавно наддавање за одобренијата А, В и 

С имал највиока понуда за едно од одобренијата А, В или С. 

Прашање број 36: 

Што ќе се случи доколку тројца понудувачи поднесат по една понуда за по 

една лиценца, односно: Понудувач бр. 1 поднесе понуда за одобрение А и А1, 

Понудувач бр. 2 поднесе понуда за одобрение В и В1 и Понудувач бр.З 

поднесе понуда за одобрение С и С1, во смисол на точка 10.4 од Дел 1 од 

Тендерската документација која гласи „Јавното наддавање за одобренијата А, 

В или С од точка 2 Дел 1 од Тендерската документација ќе се спроведе за она 

одобрение за кое ќе се квалификуваатнајмалкудвајцапонудувачи."иточка 10.5 

од Дел 1 од Тендерската документација која гласи: „Јавното наддавање за 

одобренијата А1 до А5, В1 до В5 или С1 до С5 од точка 2 Дел 1 од 

Тендерската документација ќе се спроведе само во случај доколку за некое 

од одобренијата А, В и С не се квалификуваатдвајца понудувачи." ? 

Одговор: 

Одговорот е ист како и по претходно поставеното прашање број 33. 

Прашање број 37: 

Со оглед на тоа што во Тендерската документација не е превиден образец, ве 

молиме за потврда дека при поднесувањето на понудата Операторот никаде 

не наведува пазарна вредност  на својата понуда. 

Одговор: 

 

Понудувачот никаде не ја наведува пазарната вредност на својата понуда. 

Таа се формира во постапката на јавното наддавање. 

 

 



 

Прашање број 38: 

Ве молиме за потврда дека вредноста на депозитот што понудувачот што ќе 

се квалификува за јавно наддавање треба да ја уплати согласно наведеното 

во Тендерската документација во Дел 1 точка 11.4. „Понудувачот кој ќе се 

квалификува за јавното наддавање треба да уплати депозит во висина од 0,1 

% од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите утврден 

во точка 5 Дел 1 од оваа Тендерска документација" значи уплата гаранција во 

висина од 10.000 Евра за одобрение А, В или С по одобрение, односно 2.000 

Евра за одобрение А1, А2, АЗ, А4, А5, В1, В2, ВЗ, В4, В5, С1, С2, СЗ, С4 или 

С5, по одобрение. 

 

Одговор: 

Да. Согласно потточка 11.4 од Тендерската документација депозит во висина 

од 0,1 % од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите 

утврден во точка 5 Дел 1 од оваа Тендерска документација" значи уплата 

гаранција во висина од 10.000 Евра за одобрение А, В или С по одобрение, 

односно 2.000 Евра за одобрение А1, А2, АЗ, А4, А5, В1, В2, ВЗ, В4, В5, С1, 

С2, СЗ, С4 или С5, по одобрение. 

 

Прашање број 39: 

 

Ве молиме за појаснување дали во тендерската документација Дел 1 точка 

11.9. која гласи: „На јавното наддавање од потточка 11.8 од оваа точка на 

Тендерска документација еден ист понудувач може да има највисока понуда 

само за две одобренија, односно да му бидат издадени само две од 

одобренијата "А", "В" или "С" и нема право да учествува во јавното 

наддавање за трето ододобрение." е направена грешка со оглед на фактот 

што не е возможно да се доделат две од одобренијата „А", „В" или „С" бидејќи 

секое од нив е единствено и еднозначно определено, и бараме 

преформулирање на оваа точка. 

Одговор: 

Формулацијата е јасна. На еден понудувач можат да му бидат издадени само 

две од одобренијата "А", "В" или "С". Што заначи дека во постапката на 

јавното наддавање понудувачот однапред треба самиот да си се определи за 

кои од одобренијата ќе даде највисока понуда.  

 



Прашање број 40: 

Дали и кога Агенцијата ќе достави подетални упатства за постапката на јавно 

наддавање од наведените воТендерскатадокументација Дел 1 точка 11? 

Одговор: 

 

 Постапката на јавното наддавање е детално утврдена во точката 11 од 

тендерската документација и сметаме дека нема потреба од донесување на 

некои посебни упатства. 

 

Прашање број 41: 

4 

Колку сетови (комплети) од документите наведни во точка 8.1 Дел 1 од Тендерската 

документација треба да бидат поднесени до 24.06.2013 воАгенцијата доколку  еден 

Оператор е заинтересиран за повеќе од една лиценца (пример: ако Оператор X е 

заинтересиран за 10 лиценци од сите можни комбинации колку сетови на документи 

треба да поднесе ако се земе во предвид дека во Прилог 12 Операторот може да 

обележи дека е заинтересиран за определените 10 лиценци и со тоа да поднесе 

само еден сет (комплетен) на документација за учество на тендерот)? 

Одговор: 

За секое одобрение за користење на радиофреквенции наведено во точка 2 од Дел 

1 од Тендерската документација се доставува посебен сет (комплет) од документите 

наведени во точка 8.1 Дел 1 од Тендерската документација. Значи ако понудувачот 

е заинтересиран да добие 10 одобренија за користење на радиофреквенции треба 

да достови 10 комплети. 

Прашање број 42: 

Дали оператор што добил одобрение за користење на радиофреквенции ќе смее 

да одбие наложена прераспределба од страна на Агенцијата за електронски 

комуникации предвидена во Тендерската документација Дел 1 точка 13.6 ? 

Одговор: 

Агенцијата во согласност со членот 72 од Законот за електронските комуникации, 

по службена должност ќе изврши прераспределбата предвидена во Тендерската 

документација во Дел 1 потточка 12.6, што значи дека операторот истата не смее 

да ја одбие, сем по судска постапка. 

 

 



Прашање број 43: 

 

Ве молиме за појаснување на точката 7.2.5 од Дел 1 од Тендерската документација 

која гласи: „Прашањата и одговорите не се составен дел на Тендерската 

документација." 

Одговор: 

Прашањата и одговорите на прашањата се во насока на појаснување на одредени 
работи кои се веќе утврдени  во Тендерската документација. Доколку врз основа на 
поставените прашања, Агенцијата утврди дека е потребно да се направи соодветна 
измена или дополна на тендерската документација, таа тоа ќе го стори и измената на 
Тендерската документација бесплатно ќе им ја достави на сите понудувачи кои истата 
ја подигнале. 

 

Прашање број 44: 

Ве молиме за појаснување на точка 14 од Дел 1 која гласи: „Понудите мора да бидат 

важечки во рок од 4 (четири) месеци од денот на поднесувањето на понудата." 

Одговор: 

Тоа значи дека понудувачот во периодот од четири месеци од денот на 

поднесување на понудата, не може истата да ја измени или да ја повлече. 

Прашање број 45: 

Дали наддавањето ќе започне со сумата која е одредена како еднократен 

износ за определената лиценца со Одлука на Владата? 

Одговор: 

Да. Наддавањето започнува од сумата која е одредена како еднократен 

износ за определената лиценца со Одлука на Владата, но првата понудена 

сума не смее да биде пониска од три проценти од почетниот еднократен 

износ. Тоа значи дека во постапката на јавно наддавање определена 

лиценца не може да се добие по цена еднаква на утврдениот еднократен 

почетен износ . 

 

    Агенција за електронски комуникации  

 

 



 

 

 

 

 


