Утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија
во Република Македонија-дополнување

На 14/02/2018 АЕК достави Предлог текст за Утврдување мерки и активности
потребни за воведување на 5G мобилна технологија во Република Македонија. Во
изминатиов период работната група одржа неколку состаноци на кои присуствуваа и
претставници од други работни групи за изработка на Националниот оперативен бродбенд
план. На состаноците беа изложени сугестии за регулаторна предвидливост. Поаѓајќи од
потребата за регулаторна предвидливост, а во исто време и следејќи ја регулативата на
поголемиот дел земји членки на ЕУ, АЕК констатираше дека во постоечкиот ЗЕК треба да
се допрецизира продолжувањето на одобренијата за користење на радиофреквенции кои
се издадени по спроведена постапка на јавен тендер и/или јавен тендер со јавно
наддавање.
При продолжување на важноста на одобренијата за користење на
радиофреквенции коишто се издадени по спроведена постапка на јавен тендер и/или јавен
тендер со јавно наддавање, согласно постоечкиот ЗЕК, не се плаќа еднократен надоместок.
Исто така не е дефинирано колку пати може да се продолжува одобрението. Тоа би
значело дека имателот на такво одобрение ќе може да го продолжува истото неограничено
многу пати, без притоа да плати еднократен надоместок на сметка на Буџетот на
Република Македонија, а што не е случај во земјите членки на ЕУ.
Во сегашниот ЗЕК продолжувањето на одобренијата е регулирано во член 144
кој гласи:
Член 144
Продолжување на времетраењето на важност на одобрението
(1) Времетраењето на важноста на одобрението за користење на радиофреквенции
може да се продолжи по барање на имателот на истото.
(2) Барањето за продолжување на важноста на одобрението се доставува до
Агенцијата, во рок не пократок од 30 дена и не подолг од шест месеци, пред истекот на
неговата важност.
(3) При разгледувањето на барањето од ставот (2) на овој член, Агенцијата треба да
ги има предвид:
1) поволностите за корисниците;

2) потребата од поттикнување на конкуренцијата и развојот на нови технологии и
3) регулаторната политика во однос на користењето на радиофреквенциите.
(4) Доколку се оцени дека се исполнети условите од ставот (3) на овој член,
директорот на Агенцијата во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од
ставот (2) на овој член ќе донесе одлука за продолжување на важноста на одобрението
за користење на радиофреквенции. Во тој случај Агенцијата издава ново одобрение, за
време не подолго од дваесет години.
(5) Важноста на привремените одобренија за користење на радиофреквенции од членот
143 ставови (3), (4) и (5) од овој закон не може да се продолжува.
АЕК предлага да се прецизира во ЗЕК дека овие одобренија неможе да се
продолжуваат. На тој начин точно ќе се дефинира временскиот период за кој се издаваат
одобренијата. Ова е поврзано и со висината на еднократниот надоместок, бидејќи не е
сеедно дали еднократниот надоместок се однесува за одобрение кое има 10, 20 или повеќе
години важност и згора на тоа истото да може да се продолжува бесконечно многу пати.
Потребно е членот 144 да се измени и дополни и би гласел:
Член 144
Продолжување на времетраењето на важност на одобрението
(1) Времетраењето на важноста на одобрението за користење на радиофреквенции
може да се продолжи по барање на имателот на истото.
(2) Барањето за продолжување на важноста на одобрението се доставува до
Агенцијата, во рок не пократок од 30 дена и не подолг од шест месеци, пред истекот на
неговата важност.
(3) При разгледувањето на барањето од ставот (2) на овој член, Агенцијата треба да
ги има предвид:
1) поволностите за корисниците;
2) потребата од поттикнување на конкуренцијата и развојот на нови технологии и
3) регулаторната политика во однос на користењето на радиофреквенциите.
(4) Доколку се оцени дека се исполнети условите од ставот (3) на овој член,
директорот на Агенцијата во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од
ставот (2) на овој член ќе донесе одлука за продолжување на важноста на одобрението
за користење на радиофреквенции. Во тој случај Агенцијата издава ново одобрение, за
време не подолго од дваесет години.

(5) Важноста на одобренијата издадени по спроведена постапка на јавен тендер и
по спроведена постапка на јавен тендер со јавно наддавање, привремените
одобренија за користење на радиофреквенции од членот 143 ставови (3), (4) и (5) од овој
закон не може да се продолжува.

Скопје, 16/04/2018

Агенција за електронски комуникации

