
Врз основа на  член 14 toчка а) i ~len 51 став 5, а во врска со член 44 од Законот 
за електронските комуникации ("Службен Весник на РM", бр. 13/2005), Комисијата 
како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на 
27.07.2005 година,  донесе 

 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ МРЕЖНИ 

СРЕДСТВА 
 

I. 
Општи одредби 

Член 1 
Предмет 

 
 Со овој правилник се пропишуваат услови за обезбедување на физички 
пристап и користење на специфични мрежни елементи и придружни средства на 
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи под определени услови на 
ексклузивна или неексклузивна основа заради обезбедување на електронски 
комуникациски услуги. 
 
 Пристапот до специфични мрежни елементи и придружни средства опфаќа 
пристап до елементите на мрежата и придружните средства, кои можат да вклучат 
поврзување на опремата преку фиксни или подвижни средства, пристап до физичка 
инфраструктура, вклучително објекти, кабелски инсталации и антенски столбови. 
 

Член 2 
Цел 

 
(1) Со  овој правилник се има за цел да се обезбедат: 

 
(а) општи услови, како и постапка за давање пристап до специфични 

мрежни елементи и/или средства; 
(б) неповлекување на пристап до средствата што веќе бил даден, освен од 

оправдани причини; 
(в) посебни услуги при големопродажба за продажба на пазарот за 

малопроажба; 
(г) услови и постапка за отворен пристап до технички интерфејси, 

протоколи или други технологии што се потребни во интероперативноста на 
услугите; 

(д) услови за заедничка употреба и на иста локација или други форми на 
заедничко користење на средства, вклучително објекти, кабелска инсталација и 
антенски столбови; 

(ѓ)  услуги потребни за интероперативност на услугите од крајна точка до 
крајна точка за корисниците. 
 



II. 
Општи услови 

Член 3 
Обврска за обезбедување на пристап 

(1) Oператоритe на јавни комуникациски мрежи обезбедуваат пристап до 
нивните специфични мрежни елементи и/или придружни средства на барање на 
други оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни електронски 
комуникациски услуги, со надомест. 

(2) Операторот со значителна пазарна моќ е должен да ги задоволи барањата за 
пристап и користење на специфични мрежни елементи и/или придружни средства 
на било кое место од својата мрежа каде што е тоа технички можно. 

(3) Оператор со значителна пазарна моќ подготвува општи услови за пристап и 
користење на специфични мрежни елементи и/или придружни средства и истите ги 
објавува на својата веб-страна. 

(4) Условите од договорите за пристап до специфичните мрежни елементи 
и/или придружни средства не смеат да се во спротивност со Законот за 
електронските комуникации и прописите донесени врз основа на него. 
 
 

Член 4 
Барање за пристап 

(1) Оператор на јавна комуникациска мрежа или давател на јавна електронска 
комуникациска услуга кој сака да обезбеди пристап до специфичните мрежни 
елементи и/или придружни средства на друг оператор на јавна комуникациска 
мрежа, треба да поднесе барање за пристап до другиот оператор. 

(2) Операторот од кој е побаран пристап до специфичните мрежни елементи 
и/или придружни елементи, доставува одговор во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на поднесеното барање за пристап. 

(3) Барањето за пристап може да биде одбиено само врз основа на технички и 
финансиски причини. Одговорот со образложение за одбивањето во писмена форма 
се доставува до подносителот на барањето и до Агенцијата. 

(4) Доколку не се склучи договор за пристап и користење на специфични 
мрежни елементи и/или придружни средства во рок од 45 (четириесет и пет) дена 
од денот на поднесување на барањето за пристап, на барање на една од страните, 
Агенцијата постапува и превзема мерки согласно Законот за електронските 
комуникации. 

(5) Агенцијата постапува по сопствена иницијатива ако договорот за пристап е 
склучен спротивно на Законот за електронските комуникации. 
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Член 5 
Трошоци за пристап 

(1) Трошоците за пристап и користење на специфични мрежни елементи и/или 
придружни средства се на товар на операторот или давателот кој го поднел 
барањето за пристап, освен во случај кога страните поинаку ќе се договорат. 

 

 
Член 6 

Доверливост на информациите 
(1) Страните  во договорот за пристап и користење на специфични мрежни 
елементи и/или придружни средства, обезбедуваат доверливост на сите податоци 
разменети во текот на преговорите и во текот на склучувањето на договорот. 

(2) Договорот за пристап и користење на специфични мрежни елементи и/или 
придружни средства содржи одредби за доверливост на информациите што се 
разменуват меѓу страните. 

 
III. 

Завршни  одредби 
Член 7 

Влегување во сила 
 

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во 
,,Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
 
Број ____________       АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИЦИИ 
Скопје, 27.07.2005 година     КОМИСИЈА 

Софче Јовановска, претседател 
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