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Врз основа на член 24 став 1) алинеа 5 а во врска со член 91 од Законот за електронските комуникации 
(Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014) Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на  __.__.2014 година донесе 
 
 

 
УПАТСТВО 

ЗА НАЧИНОТ НА КОНТРОЛА НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ОПЕРАТОР СО ЗНАЧИТЕЛНА 
ПАЗАРНА МОЌ  

 
 

Предмет 
Член 1 

 
Со ова Упатство се определува начинот на контрола на малопродажните цени на услугите кои ги обезбедува 
оператор со значителна пазарна моќ (во натамошниот текст: Оператор) на релевантните пазари за продажба 
на производи и услуги на мало и тоа: 

 

 Пазар број 1 – Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за 
резиденцијали и деловни корисници и 

 Пазар број 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни 
корисници. 

 
 

Обврски 
Член 2 

 
Агенцијата, во согласност со членот 91 став 1 од Законот за електронските комуникации може на Опеарторот 
да му ги наметне следните обврски кои особено треба да содржат забрана за: 
 

 наплаќање на превисоки цени; 

 спречување на влез на пазарот; 

 ограничување на конкуренцијата со воведување на предаторски цени; 

 без причина давање на неоправдани привилегии на одредени крајни корисници и 

 неразумно врзување на услугите во пакет. 
 
 

Методологија 
Член 3 

 
(1) Агенцијата при утврдување на некоја од обврските од членот 2 на ова упатство на Операторот му ја 
наметнува мерката контрола на поединечни цени, што е утврдена во членот 91 став (3) алинеја 2 од Законот 
за електронските комуникации. 
(2) При контролата на поединечните цени од ставот (1) на овој член, Агенцијата ќе ја користи методологијата 
за пресметка на цени за истиснување на конкуренцијата . 
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Достава на податоци и контрола на цени 
Член 4 

 
(1) Операторот треба во рок не пократок од 30 дена пред започнување со примена на цените на услугите, до 
Агенцијата да ги достави малопродажните цени за секоја од поединечните услуги, услугите врзани во пакет, 
како и сите можни попусти за определена категорија на корисници за секоја од услугите што ги обезбедува, 
причините за дадените попусти, условите за користење на секоја од  услугите и други информации значајни 
за  користење на услугите, а особено цените за следните услуги: 
 

 Пристап до јавната електронска комуникациска мрежа  на фиксна локација за резиденцијални и 

деловни  корисници; 

 Локални/национални повици за  резиденцијални и деловни корисници; 

 Повици кон мобилни мрежи за резиденцијални и деловни  корисници и 

 Меѓународни повици за резиденцијални и деловни корисници. 
 
(2) Цените од ставот (1) на овој член, Операторот ги доставува до Агенцијата, во печатена и во електронска 
форма. 
(3) Со цените од ставот (1) на овој член, Операторот ги доставува и податоците и информациите определени 
во Прилог 1 на ова Упатство, што е негов составен дел. 
(4) Доколку при анализата на цените и добиените податоци од ставот (3) на овој член, а имајќи го предвид 
влијанието на резултатите од тестовите за пресметка на цени за истиснување на конкуренцијата, Агенцијата 
утврди дека со малопродажната цена на услугата може да се изврши истиснување на конкуренцијата од 
релевантниот пазар определен во член 1 на ова Упатство, во рок од 30 дена од денот на приемот на 
податоците од ставот (3) на овој член ќе донесе решение со кое на Операторот ќе му наметне обврска во 
согласност со членот 2 од ова упатство. 
 
 

Достава на историски податоци 
Член 5 

 
(1) Операторот треба на секои шест месеци за малопродажните цени на услугите што ги обезбедува, да 
доставува до Агенцијата историски податоци за претходните шест месеци, определени во Прилог 1 на ова 
Упатство. Операторот може да ги доставува податоците и по сопствена иницијатива и во рок пократок од 
шест месеци.  
(2) Доколку при анализата на добиените и претходно обезбедените предвидувања на Операторот, а имајќи го 
предвид влијанието на резултатите од тестовите за пресметка на цени за истиснување на конкуренцијата, 
Агенцијата утврди дека со малопродажната понуда може да се изврши истиснување на конкуренцијата од 
релевантниот пазар определен во член 1 на ова Упатство, Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот 
на податоците од ставот (1) на овој член ќе донесе решение со кое на Операторот ќе му наметне обврска во 
согласност со членот 2 од ова Упатство. 
(3) Операторот треба да направи измени во ценовникot за секоја постоечка повлечена понуда.  
 
 

Промотивни понуди 
Член 6 

 
(1) Доколку Операторот планира на пазарот да понуди малопродажни промотивни понуди, тогаш податоците 
од членот 4 став (3) на ова Упатство, за тие понуди, треба да ги достави до Агенцијата во рок не пократок од 
15 дена пред започнување со примена на цените на промотивните понуди. 
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(2) Доколку при анализата на цените и добиените податоци од ставот (1) на овој член, а имајќи го предвид 
влијанието на резултатите од тестовите за пресметка на цени за истиснување на конкуренцијата, Агенцијата 
утврди дека со малопродажната цена на услугата може да се изврши истиснување на конкуренцијата од 
релевантниот пазар определен во член 1 на ова Упатство, во рок од 15 дена од денот на приемот на 
податоците од ставот (1) на овој член ќе донесе решение со кое на Операторот ќе му наметне обврска во 
согласност со членот 2 од ова упатство. 
(3) Периодот на промотивните малопродажни понуди што ги обезбедува Операторот не треба да биде подолг 
од три месеци. 
(4) Операторот треба на месечна основа да доставува до Агенцијата податоци за бројот на претплатници за 
секоја промотивна понуда што ја обезбедува. 

 
 

Завршни  одредби 
Член 7 

 
 Ова Упатство влегува во сила со денот на неговото донесување. 
 
 По влегувањето во сила ова Упатство ќе се објави на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации.  
 
 
 
Наш број______       Директор 
Скопје_________              Роберт Орданоски 
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