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Прилог 3 – Табела со скратен опис на информации за тарифни 

модели и пакети 
 

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

овозможува на крајните корисници да добијат табеларен приказ на преглед на понуди за тарифни 

модели и пакети, откако претходно ќе ги внесат параметрите за филтрирање и подредување 

дефинирани во Прилог 2 - Параметри за филтрирање и подредување во Преглед на понуди и ќе се 

согласат со условите за користење на прегледите дефинирани во Прилог 1 - Услови и права за 

користење. Информациите кои крајните корисници ги добиваат за тарифните модели и пакети во 

рамките на прегледите на понуди за одредена услуга или пакети на услуги се дадени во следната 

табела. 

Назив на параметар Опис на параметар 

Фиксна телефонија – локални разговори 

Оператор Лого, назив и локација на оператор 

Назив Назив на тарифен модел  
На клик на назив на тарифен модел се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот тарифен модел од фиксна 
телефонија – локални разговори 

Наменет за Тип на корисници за кои е наменет тарифниот 
модел 

Еднократен надомест Цена во денари за еднократен надомест за 
тарифниот модел 

Месечна претплата Цена во денари за месечна претплата 

Локален повик во своја мрежа  

         Евтина Цена во денари за една минута локален 
разговор во своја мрежа во евтина тарифа 

         Нормална Цена во денари за една минута локален 
разговор во своја мрежа во нормална тарифа 

         Единствена Цена во денари за една минута локален 
разговор во своја мрежа во единствена тарифа 

Локален повик кон други мрежи  

         Евтина Цена во денари за една минута локален 
разговор кон други мрежи во евтина тарифа 

         Нормална Цена во денари за една минута локален 
разговор кон други мрежи во нормална тарифа 

         Единствена Цена во денари за една минута локален 
разговор кон други мрежи во единствена 
тарифа 

Повеќе информации Дополнителни информации за тарифниот 
модел како што се: време на договор, беплатни 
минути разговор во своја мрежа, вклучена сума 
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за разговор во своја мрежа, попусти  и 
информации кои операторот при внес на 
тарифниот модел ги внел во забелешка.  
Овие информации можат да се добијат со клик 
на иконата за информации.  

Услуги Дополнителни услуги кои ги нуди тарифниот 
модел како што се: dial-up, идентификација на 
повик, конференциска врска и пренасочување 
на повик. 

Фиксна телефонија – национални разговори 

Оператор Лого, назив и локација на оператор 

Назив Назив на тарифен модел 
На клик на назив на тарифен модел се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот тарифен модел од фиксна 
телефонија – национални разговори 

Наменет за Тип на корисници за кои е наменет тарифниот 
модел 

Еднократен надомест Цена во денари за еднократен надомест за 
тарифниот модел 

Месечна претплата Цена во денари за месечна претплата 

Меѓумесен повик во своја мрежа  

         Евтина Цена во денари за една минута меѓумесен 
разговор во своја мрежа во евтина тарифа 

         Нормална Цена во денари за една минута меѓумесен 
повик во своја мрежа во нормална тарифа 

         Единствена Цена во денари за една минута локален повик 
во своја мрежа во единствена тарифа 

Меѓумесен повик кон други мрежи  

         Евтина Цена во денари за една минута меѓумесен 
разговор кон други мрежи во евтина тарифа 

         Нормална Цена во денари за една минута меѓумесен 
разговор кон други мрежи во нормална тарифа 

         Единствена Цена во денари за една минута меѓумесен 
разговор кон други мрежи во единствена 
тарифа 

Повеќе информации Дополнителни информации за тарифниот 
модел како што се: време на договор, беплатни 
минути разговор во своја мрежа, вклучена сума 
за разговор во своја мрежа, попусти  и 
информации кои операторот при внес на 
тарифниот модел ги внел во забелешка. 
Овие информации можат да се добијат со клик 
на иконата за информации. 

Услуги Дополнителни услуги кои ги нуди тарифниот 
модел како што се: dial-up, идентификација на 
повик, конференциска врска и пренасочување 
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на повик. 

Мобилна телефонија 

Оператор Лого, назив и локација на оператор 

Назив Назив на тарифен модел 
На клик на назив на тарифен модел се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот тарифен модел од мобилна 
телефонија 

Наменет за Тип на корисници за кои е наменет тарифниот 
модел 

Еднократен надомест Цена во денари за еднократен надомест за 
тарифниот модел 

Месечна претплата Цена во денари за месечна претплата 

Воспоставување на повик Цена за воспоставување на повик 

Време на договор (месеци) Времетраење на договор во број на месеци 

Повеќе информации Дополнителни информации за тарифниот 
модел како што се: број на бесплатни SMS, 
MMS пораки, бесплатни минути разговор во 
своја мрежа, бесплатни минути разговор кон 
сите мрежи, попусти  и информации кои 
операторот при внес на тарифниот модел ги 
внел во забелешка. 
Овие информации можат да се добијат со клик 
на иконата за информации. 

Услуги Дополнителни услуги кои ги нуди тарифниот 
модел како што се: пренасочување на повик, 
говорна пошта, мелодии, SMS инфо и Игри. 

Broadband интернет 

Оператор Лого, назив и локација на оператор 

Назив Назив на тарифен модел 
На клик на назив на тарифен модел се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот Broadband тарифен модел 

Наменет за Тип на корисници за кои е наменет тарифниот 
модел 

Време на договор (месеци) Времетраење на договор во број на месеци 

Еднократен надомест Цена во денари за еднократен надомест за 
тарифниот модел 

Месечна претплата Цена во денари за месечна претплата 

Вклучен сообраќај месечно Вклучен податочен сообраќај изразен во GB 
(Gigabytes) за download и upload во месечната 
претплата.  

Цена за надминат сообраќај Цена во денари за надминат сообраќај  

Надомест за опрема Цена за еднократен надомест за опрема која 
оди со тарифниот модел/пакет 

Вид тарифен модел Опис на видот на тарифниот модел 

Повеќе информации Дополнителни информации за тарифниот 
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модел, како што се број на e-mail адреси,  број 
на IP адреси и web-hosting. 
Овие информации можат да се добијат со клик 
на иконата за информации. 

Роаминг 

Оператор Лого, назив и локација на оператор 

Назив на тарифен модел Целосен назив на тарифен модел 

Во мрежа на прв оператор  

    Дојдовен  Цена  во денари за една минута дојдовен 
разговор во мрежата на прв оператор од 
претходно избрана земја 

    Појдовен Цена  во денари за една минута појдовен 
разговор во мрежата на прв оператор од 
претходно избрана земја 

    SMS Цена во денари за испратена SMS порака во 
мрежата на прв оператор од претходно избрана 
земја 

    MMS/Data Опис на начин на наплата на испратени и 
примени MMS пораки во мрежата на прв 
оператор од претходно избрана земја 

Во мрежа на втор оператор  

    Дојдовен Цена  во денари за една минута дојдовен 
разговор во мрежата на втор оператор од 
претходно избрана земја 

    Појдовен Цена  во денари за една минута појдовен 
разговор во мрежата на втор оператор од 
претходно избрана земја 

    SMS Цена во денари за испратена SMS порака во 
мрежата на втор оператор од претходно 
избрана земја 

    MMS/Data Опис на начин на наплата на испратени и 
примени MMS пораки во мрежата на втор 
оператор од претходно избрана земја 

Во мрежа на трет оператор  

    Дојдовен Цена  во денари за една минута дојдовен 
разговор во мрежата на трет оператор од 
претходно избрана земја 

    Појдовен Цена  во денари за една минута појдовен 
разговор во мрежата на трет оператор 

    SMS Цена во денари за испратена SMS порака во 
мрежата на трет оператор од претходно 
избрана земја 

    MMS/Data Опис на начин на наплата на испратени и 
примени MMS пораки во мрежата на трет 
оператор од претходно избрана земја 

ТВ и Радио 

Оператор Лого, назив и локација на оператор 
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Назив Назив на тарифен модел 
На клик на назив на тарифен модел се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот тарифен модел за ТВ и Радио 

Наменет за Тип на корисници за кои е наменет тарифниот 
модел 

Еднократен надомест Цена во денари за еднократен надомест за 
тарифниот модел 

Месечна претплата Цена во денари за месечна претплата 

Надомест за опрема Цена во денари за еднократен надомест за 
опрема 

Вид тарифен модел Опис на вид на тарифен модел 

Технологија за пренос Опис на технологија за пренос 

Време на договор Времетраење на договор во број на месеци 

Повеќе информации Дополнителни информации за тарифниот 
модел, како што се вклучени аналогни и 
дигитални ТВ канали, вклучени радио канали, 
услови за договорот, забелешки, снимање на 
содржини, премотување напред/назад, 
стопирање. 
Овие информации можат да се добијат со клик 
на иконата за информации. 

Меѓународни разговори 

Оператор Лого, назив и локација на оператор 

Назив Назив на тарифен модел 
На клик на назив на тарифен модел се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот тарифен модел за меѓународни 
разговори 

Повици кон фиксни броеви Цена во денари за минута разговор кон фиксни 
броеви во претходно избрана земја 

Повици кон мобилни броеви Цена во денари за минута разговор кон 
мобилни броеви во претходно избрана земја 

Повеќе информации Дополнителни информации за тарифни модели 
за меѓународни разговори 

Пакети на услуги 

Оператор Лого, назив и локација на оператор 

Назив Назив на тарифен пакет 
На клик на назив на тарифен пакет се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот тарифен пакет на веб сајтот на 
операторот 

Наменет за Тип на корисници за кои е наменет тарифниот 
модел 

Еднократен надомест Цена во денари за еднократен надомест за 
тарифниот модел 

Месечна претплата Цена во денари за месечна претплата 
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Време на договор Времетраење на договор во број на месеци 

Фиксна телефонија Назив на тарифен модел за фиксна телефонија 
кој е дел од тарифен пакет 
На клик на назив на тарифен модел од фиксна 
телефонија се прикажуваат детални 
информации за тарифниот модел кој е дел од 
тарифниот пакет 

Мобилна телефонија Назив на тарифен модел за мобилна 
телефонија кој е дел од тарифен пакет 
На клик на назив на тарифен модел од мобилна 
телефонија се прикажуваат детални 
информации за тарифниот модел кој е дел од 
тарифниот пакет 

Интернет Назив на тарифен модел за пристап на интернет 
кој е дел од тарифен пакет 
На клик на назив на тарифен модел за пристап 
на интернет се прикажуваат детални 
информации за тарифниот модел кој е дел од 
тарифниот пакет 

ТВ и Радио Назив на тарифен модел за ТВ и Радио канали 
кој е дел од тарифен пакет 
На клик на назив на тарифен модел за за ТВ и 
Радио се прикажуваат детални информации за 
тарифниот модел кој е дел од тарифниот пакет 

Повеќе информации Дополнителни информации за тарифниот пакет, 
како што се забелешка, бонуси и попусти. 
Овие информации можат да се добијат со клик 
на иконата за информации. 

Ориентациска пресметка на цени  за фиксна телефонија 

Оператор Лого  на оператор 

Назив Назив на тарифен модел 
На клик на назив на тарифен модел се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот тарифен модел за фиксна 
телефонија 

Претплата Цена во денари за месечна претплата за 
тарифниот модел 

Пресметка Ориентациска пресметка на цена во денари за 
користење на тарифен модел за фиксна 
телефонија за еден месец 

Ориентациска пресметка на цени  за мобилна телефонија 

Оператор Лого  на оператор 

Назив Назив на тарифен модел 
На клик на назив на тарифен модел се 
прикажуваат детални информации за 
избраниот тарифен модел за мобилна 
телефонија 
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Претплата Цена во денари за месечна претплата за 
тарифниот модел 

Пресметка Ориентациска пресметка на цена во денари за 
користење на тарифен модел за мобилна 
телефонија за еден месец 

 

 


