Службен весник на РСМ, бр. 110 од 30.5.2019 година

20191101468
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5 а во врска со член 140 од Законот за
електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14,
188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), Одлуката за утврдување на најниската висина на
еднократниот надоместок за користење на радиофреквенции за радиофреквенцискиот
опсег 1965-1980/2155-2170 MНz, број 0805-255/6 од 6.2.2019 година, донесена од
Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, („Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 76/2019) и Одлуката за давање согласност на Одлуката за за
утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок за користење на
радиофреквенции за радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MНz, број 45-859/1
од 5.3.2019 година, донесена од Владата на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Северна Македонија“ број 53/2019), Директорот на Агенцијата за
електронски комуникации на ден 29.5.2019 година донесе
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН
ТЕНДЕР СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ
ОПСЕГ 1965-1980/2155-2170 MНZ
Член 1
Во Одлуката за распишување на тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение
за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170
MНz донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации број 0201-255/13
од 23.05.2019 година, објавена во Службен весник на РСМ број 106/2019, ставот 4 од член
6 се менува и гласи:
„Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач по спроведеното јавно
наддавање, највисоко понудената цена на еднократниот надоместок утврдена при јавното
наддавање може да ја плати на три еднакви годишни последователни рати на сметка на
Буџетот на Република Северена Македонија. Плаќањето на првата рата или на целиот
еднократен надоместок треба да се изврши во рок од 15 дена од денот на приемот на
одлуката за избор на најповолен понудувач.Доколку плаќањето е на рати, останатите две
рати ќе се платат на истиот датум во следните две години како датумот на улатата за
првата рата“.
Член 2
Останатите одредби од Одлуката остануваат исти.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
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