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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна  Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 ), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Со оваа уредба со законска сила  се уредува начинот на користење и плаќање на 

годишниот надоместок за 2020 година за користење на радиофреквенции во радиодифузна 
служба (радија) во радиофреквенцискиот опсег 87.5-108 MHz, начинот на издавање на 
привремено одобрение за проширување на постоечки радиофреквенциски линкови и 
привремено одобрение за дополнителни радиофреквенциски линкови, начинот на 
издавање на привремено одобрение за користење на слободен радиофреквенциски опсег 
заради обезбедување на широкопојасен пристап до услуги (broadband), начинот на 
издавање на привремено одобрение за користење на радиофреквенциските опсези: 1920-
1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz, како и 
начинот на доделување на броеви од Планот за нумерација наменети за обезбедување на 
услуги поврзани со пандемијата на COVID-19 вирусот или услуги кои се директно 
предизвикани од истата,за време на траење на вонредната состојба.   

 
Член 2

На радиодифузерите  кои обезбедуваат радио емитување (радија) врз основа на 
издадено одобрение за користење на радиофреквенции во радиофреквенцискиот опсег 
87.5-108 MHz не им се наплаќа годишен  надоместок за 2020 година.

На радиодифузерите кои обезбедуваат радио емитување (радија) врз основа на  
издадено одобрение за користење во радиофреквенцискиот опсег 87.5-108 MHz нема да 
им се наплаќа годишен надоместок за 2020 година за користење на радиофреквенции за 
пренос на нивниот сигнал  до предавателите што вршат радиодифузно емитување. 

Радиодифузерите  од став 1 и став 2 од овој член  кои до денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба со законска сила го платиле годишниот надоместок за 2020 година ќе се 
смета дека извршиле плаќање на годишен надоместок за 2021 година за користење на 
радиофреквенции од став 1 и 2 на овој член, согласно Законот за електронските 
комуникации. 

Член 3
Операторите кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги до Агенцијата 

за електронските комуникации можат да поднесат барање за издавање на привремено 
одобрение за проширување на постоечки радиофреквенциски линкови –во рок од седум 
дена од денот на  влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила. 

Врз основа на барањето од ставот 1 на овој член Агенцијата за електронски 
комуникации во рок од седум дена од денот на добивањето на барањето од став 1 на овој 
член  може да издаде привремено одобрение за проширување на постоечките 
радиофреквенциски линкови без надомест, со важност до 31.12.2020 година.
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Доколку постоечкиот линк на операторот од ставот 1 на овој член е со максимална 
широчина на радиофреквенциски канал, Агенцијата за електронски комуникации може да 
му издаде привремено одобрение за дополнителен паралелен радиофреквенциски линк, 
без надомест  со важност до 31.12.2020 година.  

Со издавањето на привремените одобренија за проширување на постоечките 
радиофреквенциски линкови и за дополнителен паралелен радиофреквенциски линк не 
престанува важноста на одобренијата издадени согласно Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 
193/15, 11/18, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 
153/19). 

Член 4
Операторите кои преку безжични мрежи обезбедуваат јавни електронски 

комуникациски услуги - широкопојасен пристап до услуги (broadband), во рок од седум 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила до Агенцијата за 
електронски комуникации можат да поднесат барање за издавање на привремено 
одобрение за користење на слободен радиофреквенциски опсег, заради обезбедување на 
услугите при што максимална широчина на радиофреквенциски опсег на привременото 
одобрение да изнесува најмногу до 30 MHz. 

Врз основа на  барањето од ставот 1 на овој член Агенцијата за електронски 
комуникации во рок од седум дена од денот на добивање на барањето од став 1 на овој 
член  може да издаде привремено одобрение за користење на радиофреквенциски опсег од 
став 1 на овој член,  без надомест, со важност до 31.12.2020 година. 

Oператорите кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги преку 
мобилни мрежи во радиофреквенцискиот опсег 2100 MHz, во рок од седум дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила до Агенцијата за електронски 
комуникации можат да поднесат барање за издавање на привремено одобрение за 
користење на радиофреквенциските опсези: 1920-1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-
2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz. 

Врз основа на барањето од ставот 3 на овој член, во рок од седум дена од денот на 
добивањето на барањето од став 3 на овој член, Агенцијата за електронски комуникации 
може да издаде привремено одобрение за користење на радиофреквенциските опсези: 
1920-1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz, без 
надомест, со важност до 31.12.2020 година. 

Член 5
Броевите од Планот за нумерација наменети за обезбедување на услуги поврзани со 

пандемијата на COVID-19 вирусот или услуги кои се директно предизвикани од истата, 
можат без надомест да се доделат на оператори на јавни електронски комуникациски 
мрежи. 

Броевите од ставот 1 на овој член се доделуваат за време на траење на вонредната 
состојба и истите ќе се користат   најдоцна  до 31.12.2020 година.  

Член 6
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5299/1   Претседател на Владата
10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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