
  

 

Врз основа на Член 146 став (4) од Законот за електронски комуникации („Сл. Весник на РМ“, 

бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), поради тоа што барањето на операторот предизвикува 

значителна измена на одобренијата за користење на радиофреквенции во копнена мобилна 

служба, Агенцијата за електронски комуникации објавува 

 

ЈАВНА РАСПРАВА 

за предложена измена на одобренија за користење на 

радиофреквенции во копнена мобилна служба 

 

Операторот оне.Вип ДОО Скопје согласно став (5) член 146 од Законот за електронски 

комуникации („Сл. Весник на РМ“, бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15) до Агенцијата за 

електронски комуникации на ден 18.11.2016 година достави барање за измена на одобренијата 

за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентни броеви 108269/1, 

108271/1, 104068, 104069, 104711, 108269/2 и 108267/2. 

Операторот оне.Вип ДОО Скопје ја предлага следната измена: 

1. Во опсегот 790-862 MHz да се изврши замена на опсезите 801-811/842-852 MHz и 811-

821/852-862 MHz односно опсегот 801-811/842-852 MHz да се додели на оне.Вип ДОО 

Скопје, а опсегот 811-821/852-862 MHz да се додели на Македонски Телеком АД Скопје. 

При тоа во одобрението број 108269/1 да се замени доделениот опсег со опсегот 811-

821/852-862 MHz, а во одобрението број 108271/1 да се замени доделениот опсег со 

опсегот 801-811/842-852 MHz. 

2. Во опсегот 880-960MHz да се изврши замена на опсезите 890-902.5/935-947.5 MHz и 

902.5-915/947.5-960 MHz односно 890-902.5/935-947.5 MHz да се додели на оне.Вип 

ДОО Скопје, а опсегот 902.5-915/947.5-960 MHz да се додели на Македонски Телеком 

АД Скопје. При тоа во одобрението број 104068 да се замени доделениот опсег со 

опсегот 902.5-915/947.5-960 MHz, а во одобрението број 104069 да се замени 

доделениот опсег со опсегот 890-902.5/935-947.5 MHz. 

3. Во опсегот 1710-1880 MHz да се помести опсегот 1745-1770/1840-1865 MHz за 15 MHz  

погоре, при што опсегот 1760-1785/1855-1880 MHz би се доделил на Македонски 

Телеком АД Скопје, а опсегот 1710-1760/1805-1855MHz да се додели на оне.Вип ДОО 

Скопје. При тоа во одобрението број 104711 да се замени доделениот опсег со опсегот 

1760-1770/1855-1865 MHz, во одобрението број 108269/2 да се замени доделениот 

опсег со опсегот 1770-1785/1865-1880 MHz, во одобрението број 108267/2 да се замени 

доделениот опсег со опсегот 1745-1760/1840-1855 MHz. 

 



 

Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите мислења и забелешки по 

однос на јавната расправа најдоцна до 10.01.2017 година на следната адреса: 

 

Агенција за електронски комуникации 

Кеј Димитар Влахов бр.21 

1000 Скопје 

 

или по електронски пат на следниве адреси:   

 

jane.jakimovski@aec.mk  

igor.bojadjiev@aec.mk 

 


