
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 49 и член 95 од Законот за 
електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) Комисијата како орган на Агенцијата за 
електронски комуникации на состанокот одржан на ден 5.12.2008  година, донесе 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за регулирање на 
малопродажните цени на фиксни говорни телефонски мрежи и услуги од страна на 
оператор со значителна пазарна моќ (во натамошниот текст: Оператор) на 
релевантните пазари за продажба на производи и услуги на мало и тоа: број 1-
Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални крајни 
корисници, број 2-Пристап до јавна телефонска мре`а на фиксна локација за 
деловни крајни корисници, број 3-Јавно достапни локални и/или национални 
телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални крајни корисници, број 4-
Јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални крајни корисници, број 5- Јавно достапни локални и/или 
национални телефонски услуги на фиксна локација за деловни крајни корисници и 
број 6- Јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за 
деловни крајни корисници. 
 

Член 2 
 При утврдувањето на малопродажните цени што Операторот им ги наплаќа 
на претплатниците за обезбедување на фиксни говорни телефонски мрежи и услуги 
ги применува следните принципи за : 
 

- Недискриминација 
- Транспарентност 
- Контрола на цени 

  
Член 3 

 Малопродажната цена што ја нуди Операторот за соодветниот вид на услуга 
треба да биде еднаква за сите претплатници што користат иста услуга. 
  
 

Член 4 
(1) Операторот до Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот 
текст: Агенција) доставува Ценовник за поединечните малопродажни цени во кои 
посебно се прикажуваат еднократните надоместоци, месечните надоместоци и 
можните попусти за секоја од услугите што ги обезбедува, а особено цените за 
следните услуги: 
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- пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални 
крајни корисници; 
- пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни  крајни 
корисници; 
- јавно достапни локални и/или национални телефонски услуги на фиксна 
локација за резиденцијални крајни корисници; 

- јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални крајни корисници; 

- јавно достапни локални и/или национални телефонски услуги на фиксна 
локација за деловни крајни корисници; 

- јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за 
деловни крајни корисници. 
 

(2) Ценовникот од став (1) на овој член, Операторот го доставува  до 
Агенцијата во рок од 30 дена од денот на назначување за оператор со значителна 
пазарна моќ на релевантните пазари за продажба на производи и услуги на мало, 
број 1 до број 6 и истиот го објавува на својата веб страна во рок од 5 дена од денот 
на неговото доставување во Агенцијата.  

 
(3) Доколку Операторот планира промени во Ценовникот од став (1) на овој 
член, Операторот доставува известување за промена на истиот до Агенцијата во 
рок не пократок од 30 дена пред планираната промена со детално образложение за 
промените. 

 
(4) Интегрален ажуриран ценовник, Операторот објавува на својата веб страна 
во рок од 5 дена од денот на ефектуирањето на промените од став (3) на овој член. 
 

Член 5 
 

(1) Доколку Агенцијата утврди дека на одреден малопродажен пазар нема 
ефективна конкуренција, односно доколку утврди дека соодветниот 
големопродажен регулиран пазар, како и услугите за избор и предизбор на 
оператор, не ги даваат очекуваните резултати, согласно член 49 став (1) од Законот 
за електронските комуникации, може на Операторот да му наметне забрана за: 

а) наплаќање на превисоки цени; 
б) вршење опструкции за влез на пазарот; 
в) ограничување на конкуренцијата со воспоставување на високи или ниски 

цени; 
г) давање на неоправдани предности на определени крајни корисници; 
д) врзување на услуги. 

 
(2) Агенцијата, согласно член 49 став (2) од Законот за електронските 
комуникации,  може да пропише еден од следниве начини на регулирање на 
малопродажните цени: 

а) ограничување на малопродажната цена (Price Cap regime); 
б) регулирање на индивидуалните тарифи; 
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в) определување на цени според цени на споредливи пазари; 
г)  цени ориентирани според трошоци. 

 
(3) Агенцијата може да ја пропише формата и сметководствената методологија 
за пресметување на трошоците што треба да ја користи Опероторот. 
 
(4) Усогласеноста на сметководствениот систем за трошоци ја потврдува 
независен ревизор, избран од Агенцијата. Трошоците за работа на независниот 
ревизор се на сметка на Агенцијата. 
 
(5) Агенцијата еднаш годишно на својата веб страна ја објавува изјавата за 
усогласеноста на сметководствениот систем за трошоци. 
 
 

IV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 6 
(1) “Македонски Телеком” АД за електронски комуникации-Скопје, како 

оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски 
мрежи и услуги согласно член 146 став (1) од Законот за електронските 
комуникации, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник 
доставува до Агенцијата Ценовник за малопродашните услуги од релевантните 
пазари 1 до 6 согласно со одредбите на овој правилник. 
  
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото 
објавување во “Службен весник на Република Македонија”. 
 

По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде објавен и на веб страната 
на Агенцијата за електронски комуникации. 

 
 
 
Број. 11-231/6     Агенција за електронски комуникации 
Скопје, 5.12.2008 година              Комисија 

        Софче Јовановска, претседател 
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