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Прилог 2 – Параметри за филтрирање и подредување во Преглед на 

понуди 

Вовед 
Преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди  Агенцијата за електронски комуникации 

им овозможува на корисниците пристап до Преглед на понуди за следните видови услуги: 

- Фиксна телефонија-локални разговори 

- Фиксна телефонија-национални разговори 

- Мобилна телефонија 

- Широкопојасен интернет 

- Роаминг услуги 

- ТВ/Радио 

- Меѓународни разговори 

Агенцијата за електронски комуникации преку веб сајтотот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди 

дополнително овозможува Преглед на понуди за пакети на две или повеќе услуги кои ги 

вклучуваат следните видови услуги: 

- Мобилна телефонија 

- Фиксна телефонија 

- Broadband Интернет 

- TВ/Радио 

Преку Преглед на понуди Агенцијата за електронски комуникации им овозможува на крајните 

корисници независно и самостојно внесување на параметри за филтрирање и подредување кои 

понатаму се користат при табеларното прикажување на понудите за бараниот вид на услуга или 

пакет на две или повеќе услуги.   

Фиксна телефонија – локални разговори 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Фиксна телефонија –локални 

разговори крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни 

уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Фиксна телефонија –локални 

разговори од подменито на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги 

внесе следните параметри за филтрирање и подредување: 

Назив на параметар Вредност на параметар 

Оператор За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие 
преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите 
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оператори кои внеле информации за тарифни модели/пакети 
за оваа услуга.  Иницијално овој параметар има вредност 
Сите.   

Назив на тарифен модел/пакет Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети. 

Подрачје За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини 
во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој 
параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат 
тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, 
тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните 
модели/пакети кои се достапни во целата држава. 
Овој параметар задолжително треба да се внесе.   

Месечна претплата За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
вредности за износ на месечна претплата. Корисникот 
избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои 
сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста 
Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар 
има вредност Сите.   

Прикажи резултати подредени по Корисникот од листа избира по кој параметар да биде 
подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој 
параметар задолжително треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност да внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да 
бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.  

 

Фиксна телефонија – национални разговори 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Фиксна телефонија –национални 

разговори крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни 

уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Фиксна телефонија – 

меѓумесни разговори од оподменито на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник 

треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување: 

Назив на параметар Вредност на параметар 

Оператор За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие 
преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле информации за тарифни модели/пакети 
за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност 
Сите.   

Назив на тарифен модел/пакет Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед 
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на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети. 

Подрачје За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини 
во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој 
параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат 
тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, 
тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните 
модели/пакети кои се достапни во целата држава. 
Овој параметар задолжително треба да се внесе.   

Месечна претплата За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
вредности за износ на месечна претплата. Корисникот 
избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои 
сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста 
Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар 
има вредност Сите.   

Прикажи резултати подредени по Корисникот од листа избира по кој параметар да биде 
подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој 
параметар задолжително треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност да внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да 
бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.  

 

Мобилна телефонија 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Мобилна телефонија крајните 

корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на 

Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Мобилна телефонија од  подменито на Прегледи 

за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за 

филтрирање и подредување: 

Назив на параметар Вредност на параметар 

Оператор За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие 
преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле тарифни модели/пакети за оваа услуга. 
Иницијално овој параметар има вредност Сите. 

Назив на тарифен модел/пакет Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети. 

Месечна претплата За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
вредности за износ на месечна претплата. Корисникот 
избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои 
сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста 
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Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар 
има вредност Сите.  

Прикажи резултати подредени по Корисникот од паѓачкото мени избира по кој параметар да 
биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. 
Овој параметар задолжително треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност да внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да 
бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.  

 

Интернет со широк опсег 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети услугата Интернет со широк опсег крајните 

корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уредисо избор на 

Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Broadband internet од подменито на Прегледи за 

тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за 

филтрирање и подредување: 

Назив на параметар Вредност на параметар 

Оператор За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие 
преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле информации за тарифни модели/пакети 
за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност 
Сите. 

Назив на тарифен модел/пакет Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети. 

Подрачје За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини 
во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој 
параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат 
тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, 
тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните 
модели/пакети кои се достапни во целата држава. 
Овој параметар задолжително треба да се внесе.   

Месечна претплата За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
вредности за износ на месечна претплата. Корисникот 
избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои 
сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста 
Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар 
има вредност Сите. 

Вклучен месечен сообраќај За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
вредности за вклучен податочен месечен сообраќај во GB 
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(Gigabytes) за download и upload. Корисникот избира ранг на 
податочен месечен сообраќај во GB (Gigabytes) за тарифни 
модели/пакети за кои сака да добие преглед на понуди или 
ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива 
сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој 
параметар има вредност Сите. 

Download брзина За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
вредности за Download брзина во Mbps (Megabits per second). 
Корисникот избира ранг на Download брзина во Mbps 
(Megabits per second) за тарифни модели/пакети за кои сака 
да добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и 
во прегледот на понуди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар 
има вредност Сите. 

Прикажи резултати подредени по Корисникот од листа избира по кој параметар да биде 
подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој 
параметар задолжително треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност да внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да 
бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.  

 

Роаминг услуги 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Роаминг крајните корисници можат да 

добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното 

мени, а потоа со избор на Роаминг од подменито на Прегледи за тарифни модели и пакети. 

Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување: 

Назив на параметар Вредност на параметар 

Оператор За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие 
преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле тарифни модели/пакети за оваа услуга. 
Иницијално овој параметар има вредност Сите. 

Назив на тарифен модел/пакет Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети. 

Земја За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
називи на 18 земји подредени по азбучен редослед согласно 
Прилог 6 - Листа на земји за меѓународни разговори и 
роаминг услуги. Корисникот задолжително треба да избере 
една земја за која сака да му се излиста преглед на понуди за 
тарифни модели/пакети за роаминг услуга. 

Прикажи резултати подредени по Корисникот од листа избира по кој параметар да биде 
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подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој 
параметар задолжително треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност да внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да 
бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.  

 

ТВ и Радио 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата ТВ и Радио крајните корисници можат 

да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од 

главното мени, а потоа со избор на ТВ и Радио од подменито на Прегледи за тарифни модели и 

пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување: 

Назив на параметар Вредност на параметар 

Оператор За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие 
преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле информации за тарифни модели/пакети 
за оваа услуга.  Иницијално овој параметар има вредност 
Сите.   

Назив на тарифен модел/пакет Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети. 

Подрачје За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини 
во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој 
параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат 
тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, 
тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните 
модели/пакети кои се достапни во целата држава. 
Овој параметар задолжително треба да се внесе.   

Месечна претплата За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
вредности за износ на месечна претплата. Корисникот 
избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои 
сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста 
Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар 
има вредност Сите.   

Прикажи резултати подредени по Корисникот од паѓачкото мени избира по кој параметар да 
биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. 
Овој параметар задолжително треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност да внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да 
бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.  
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Меѓународни разговори 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Меѓународни разговори крајните 

корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на 

Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Меѓународни разговори од подменито на 

Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри 

за филтрирање и подредување: 

Назив на параметар Вредност на параметар 

Оператор За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие 
преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите 
оператори кои внеле тарифни модели/пакети за оваа услуга. 
Иницијално овој параметар има вредност Сите. 

Назив на тарифен модел/пакет Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети. 

Земја За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
називи на 18 земји подредени по азбучен редослед согласно 
Прилог 6 - Листа на земји за меѓународни разговори и 
роаминг услуги. Корисникот задолжително треба да избере 
една земја за која сака да му се излиста преглед на понуди за 
тарифни модели/пакети за роаминг услуга. 

Прикажи резултати подредени по Корисникот од листа избира по кој параметар да биде 
подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој 
параметар задолжително треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност да внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да 
бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.  

 

Пакети на услуги 
Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Прегледи на пакети крајните 

корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на 

Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Прегледи на пакети од подменито на Прегледи за 

тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за 

филтрирање и подредување: 

Назив на параметар Вредност на параметар 

Оператор За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори 
кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. 
Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие 
преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја 
избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите 
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оператори кои внеле информации за тарифни модели/пакети 
за оваа услуга.  Иницијално овој параметар има вредност 
Сите.   

Назив на тарифен модел/пакет Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на 
одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед 
на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се 
добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети. 

Подрачје За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини 
во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој 
параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат 
тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, 
тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните 
модели/пакети кои се достапни во целата држава. 
Овој параметар задолжително треба да се внесе.   

Месечна претплата За внес на овој параметар се отвора листа која содржи 
вредности за износ на месечна претплата. Корисникот 
избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои 
сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста 
Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни 
модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар 
има вредност Сите.   

Пакетот задолжително ги вклучува 
следните услуги 

Корисникот има можност да избере кои услуги да ги содржи 
прегледот на понуди за тарифни пакети. Пакетот може да ги 
содржи следните услуги: Фиксна телефонија, Мобилна 
телефонија, Broadband internet и ТВ/Радио.  

Прикажи резултати подредени по Корисникот од паѓачкото мени избира по кој параметар да 
биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. 
Овој параметар задолжително треба да се внесе.   

Редослед Корисникот има можност да внесе редослед на подредените 
резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да 
бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.  

 


