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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
Врз основа на член 14 точка а) и член 51 став 5, а во врска со член 44 и член 45 од
Законот за електронските комуникации (“Службен весник на РМ“ бр.13/2005, 14/2007,
55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на
состанокот одржан на ден 01.09.2008 година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ МРЕЖНИ СРЕДСТВА
Член 1
Во Правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства ("Службен
весник на Република Македонија” бр. 64/2005), член 1 се менува и гласи:
"Со овој правилник се пропишуваат условите за обезбедување на физички пристап и
користење на специфични мрежни елементи и придружни средства од страна на оператор
со значителна пазарна моќ на релевантен пазар во услови кога Агенцијата ќе оцени дека
одбивањето да се даде пристап или поставување на неразумни услови што имаат сличен
ефект од страна на операторот со значителна пазарна моќ, би можеле да го попречат
создавањето на доволно конкурентен пазар на малопродажно ниво или кога тоа не е во
интерес на крајните корисници.
Пристапот до специфични мрежни елементи и придружни средства опфаќа поврзување
на опремата на операторот кој бара пристап до физичката инфраструктура на операторот
со значителна пазарна моќ, вклучително и до објекти, кабелски канализации и антенски
столбови."
Член 2
Во член 2 точка (д) зборот "инсталација" се заменува со зборот "канализација".
Во точка (ѓ) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат
зборовите "вклучително и средства за интелигентни мрежи или роаминг кај мобилните
мрежи."
Член 3
Во член 3 ставот (1) се брише.
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (1), (2) и (3).
Член 4
Во член 4 став (1) зборовите "друг оператор на јавна комуникациска мрежа" се
заменуваат со зборовите "операторот со значителна пазарна моќ" а зборовите на крајот од
реченицата “другиот оператор“ се заменуваат со зборовите "операторот со значителна
пазарна моќ"
Во став (2) зборовите "придружни елементи" се заменуваат со зборовите "придружни
средства".
Во став (3) зборовите "технички и финансиски" се заменуваат со зборот "основани".
По став (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:
“(4) Операторот кој сака да обезбеди пристап до специфични мрежни елементи и/или
придружни средства може во рок од 10 дена од приемот на известувањето за одбивање на
барањето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност.
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(5) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прием на барањето од став (1) на овој член
ја утврдува основаноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди дека операторот со
значителна пазарна моќ неосновано го одбил барањето, Агенцијата со решение ќе го
задолжи операторот со значителна пазарна моќ во рок од 30 дена да склучи договор за
обезбедување пристап до специфични мрежни елементи и/или придружни средства.“
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7).
Член 5
Во член 6 став (2) се менува и гласи:
“(2) Операторот со значителна пазарна моќ склучените договори за обезбедување
пристап до специфични мрежни елементи и/или придружни средства ги доставува до
Агенцијата во рок од 5 дена од денот на нивното склучување. Агенцијата ќе ги објави
оние делови од договорите на својата веб страна кои не се од доверлив карактер согласно
одредбите од Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на
него и друг закон.“
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен
весник на Република Македонија".
По влегувањето во сила правилникот ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата.
Бр. 11-194
1 септември 2008 година
Скопје

Агенција за електронски комуникации
Претседател,
Софче Јовановска, с.р.
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