СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА РАДИО
ОПРЕМА (#РАДИООПРЕМА)
1.1

За услугата

Согласно Законот за електронски комуникации, АЕК издава Согласност за увоз на
опрема. Оваа согласност е неопходна за увоз на радио опрема во РМ и е еден од
документите што увозникот задолжително треба да ги обезбеди и достави на увид до
царинската управа при увоз на опремата. Со цел да се обезбеди согласност на увоз на
опрема, увозникот треба да поднесе барање до АЕК

Достапност на услугата за користење
Услугата е достапна за користење за сите правни и физички лица во РМ.

Предуслови за користење
Предуслови за користење на услугата се:


активна интернет конекција



Дигитален сертификат на USB токен (издаден од овластена куќа: КИБС и/или
Македонски Телеком)



Доколку поднесувате Барање за увоз како правно лице, дигиталниот сертификат
треба да е т.н. „личен сертификат за професионалнa намена“, издаден на име на
вработен во правното лице, со задолжителна информација за називот на
правното лице во сертификатот (пополнет атрибут “O”)



Валидна адреса за електронска пошта (е-пошта)

1.2

Поднесување на БАРАЊЕ за согласност за
пуштање на пазар и ставање во употреба радио
опрема која користи радиофреквенциски опсези
што не се хармонизирани на ниво на Европската
унија (#Радиоопрема.Барање)

Поднесувањето на ова барање се врши со пополнување на електронски формулар и
негово поднесување. Процесот се одвива во следниве чекори:

Кориснички прирачник

1. Од почетната страна https://e-agencija.aek.mk/ избирате
Услуги -> Радио-Фреквенции -> Барање за согласност за пуштање на пазар и
ставање во употреба радиоопрема која користи радиофреквенциски опсези што
не се хармонизирани на ниво на европската унија .

2. Ќе се отвори образец „БАРАЊЕ за согласност за пуштање на пазар и ставање
во употреба радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што не
се хармонизирани на ниво на Европската унија“ во кој што ќе бидат
пополнети вашите основни податоци (назив на фирма, адреса, телефон итн.) кои
што сте ги впишале при регистрирањето на порталот на АЕК. Потребно е да го
дополните образецот со останатите полиња.
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3. Откако ќе го пополните образецот треба да се прикачи документ.
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4. Одберете Choose file, потоа прикачете го потребниот документ, притиснете Add
и на крај Finish.

5. Со прикачување на документот одбирате “Потврди” и со тоа ја поднесувате
Пријавата за увоз на опрема.

6. Поднесената Пријава можете да ја прегледате во делот Мои Документи >
Поднесени барања за РФ.
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Во овој дел можете да ги прегледате поднесените Пријави и Детали за конкретна
пријава. Во горниот дел можете веднаш да пристапите кон своите Решенија или да се
вратите на основната страна преку Home опцијата.

За некомплетна документација или погрешно пополнет образец, од Агенцијата за
електронски комуникации ќе добиете Известување. Во тој случај ќе морате повторно
да поднесете барање.
Самото регистрирање во системот Ви овозможува следење и нотификација за вашето
барање.

1.3

Преглед на издадени Решенија за увоз на радио
опрема (#Радиоопрема.Решенија)

Кога Агенцијата за електронски комуникации ќе изготви Мислење за увоз на опрема врз
основа на поднесената Пријава за увоз на опрема, на Вашата e - mail адреса добивате
известување.
Изготвеното Мислење за увоз на опрема можете да го најдете и преземете со
најавување со Вашата корисничка сметка во делот Мои Документи ->Мои Решенија.
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Во делот Мои решенија можете да ги прегледате и преземете сите изготвени Решенија.

7 /7

