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1. Вовед 

 
Големопродажната услуга за дигитална изнајмена линија се воведува со цел да се исполнат 
барањата од решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата за обезбедување на 
конкурентна големопродажна услуга за изнајмени линии од страна на Македонски Телеком АД – 
Скопје како оператор со значителна пазарна моќ на овој пазар за сите заинтересирани 
алтернативни оператори и даватели на услуги. 

Големопродажната услуга за дигитална изнајмена линија се развива со цел Македонски Телеком 
АД - Скопје да обезбеди соодветна понуда за алтернативните оператори и даватели на услуги za 
обезбедување на нивни малопродажни услуги за пренос на податоци и изнајмени линии на 
основа на оваа големопродажна услуга. 

Големопродажната услуга за дигитална изнајмена линија (WS DLL)ќе овозможи 
големопродажните партнери на Македонски Телеком АД – Скопје да развијат и понудат различни 
услуги за пренос на податоци на нивните крајни корисници, идентични на оние понудени од 
страна на Македонски Телеком АД – Скопје.  

Со цел да ги обезбеди големопродажните партнери со можности и потребната флексибилност за 
реплицирање на услугите за пренос на податоци на Македонски Телеком АД - Скопје, ќе бидат 
воведени следниве два вида на Големопродажни услуги за дигитална изнајмена линија (WS DLL): 

1.1 Основна Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија; 

Оваа услуга е наменета за поврзување на било кои две крајни мрежни точки по барање на 
големопородажниот партнер. Истиот може да ја искористи за поврзување на било кои две 
крајни мрежни точки за кои постои техничка можноста во мрежата на Македонски Телеком АД 
- Скопје. 

1.2 Управувана Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија; 

Оваа услуга е наменета за поврзување на претплатничката пристапна точка со точката на 
големопродажниот партнер за агрегирање на поврзувањата – HUB локација. Истата извршува 
пренос на податоци од секоја претплатничката пристапна точка до точката за агрегирање на 
поврзувањата (преносот на податоци) кај големопродажниот партнер, а со тоа 
големопродажниот партнер ќе може да го управува преносот на податоци и да определи какви 
услуги ќе добива неговиот краен корисник. 

2. Основна Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија (WS DLL) 

 
Основната Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија ја има истата техничка 
реализација (истите брзини и обезбедување на услугата) со Малопродажната услуга на 
Македонски Телеком АД - Скопје за дигитална изнајмена линија и ќе служи како големопродажен 
еквивалент на истата. За овој вид на услуга, големопродажниот партнер нема можност да го 
управува обезбедувањето на услугата т.е услугата е целосно управувана од страна на 
Македонски Телеком АД - Скопје. 
 

 
Графикон 1 
 
Основната Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија е наменета да служи за 
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поврзување од точка до точка, помеѓу две крајни кориснички точки (графикон 1). Конфигурацијата 
на врската и обезбедувањето на услугата е обезбедено од страна на Македонски Телеком АД - 
Скопје. Големопродажниот партнер не ја управува врската па оттаму овој вид на Големопродажна 
услуга за дигитална изнајмена линија не може да се користи за обезбедување на услугите за 
пренос на податоци освен традиционалната услуга за дигитална изнајмена линија. Брзините на 
поврзување се помеѓу 64Кбит/с и 2Мбит/с идентични на оние понудени со Малопродажната 
услуга на Македонски Телеком АД - Скопје за дигитална изнајмена линија. 

 

3. Управувана Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија (WS 
DLL) 

Управуваната Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија му нуди на 
големопродажниот партнер значајна контрола и широка флексибилност во обезбедувањето на 
услугите кон неговите крајни корисници. Овој производ е дизајниран да користи топологија 
“звезда” (HUB & SPOKE) со тоа што hub е лоциран на страната на алтернативниот оператор 
(точка на агрегација) и комуницира со опремата на крајниот корисник (графикон 2). Точките за 
комуникација на страната на крајниот корисник се обезбедени со технологија за пристап и опсег 
на брзини (од 64Кбит/с до 2Мбит/с) слични на оние понудени со малопродажната услуга на 
Македонски Телеком АД - Скопје за Дигитална Изнајмена Линија 

 
Графикон 2 
 
Конекциите до крајниот корисник се агрегирани, мултиплексирани и транспортирани преку TDM/SDH 
мрежата за трансмисија на Македонски Телеком АД - Скопје и поврзни до hub локацијата на 
големопродажниот партнер, каде што со соодветна опрема тие се демултиплексирани и 
идентификувани како посебни логички конекции. За да се исполнат барањата за различни брзини, 
hub локацијата подржува брзини на агрегација од (N x 2Мбит/с) до 155Мбит/с. 

 

4. Целна група и кориснички услови 

 
Само операторите (големопродажните партнери) кои имаат официјална 
авторизација/регистрација од Агенцијата за електронски комуникации за да работат како оператор 
на јавната комуникациска мрежа или давател на јавна комуникациска услуга ќе бидат овластени 
да го користат овој продукт. Дополнително, операторот треба да има нотификација за 
обезбедување на јавна мрежа за пренос на податоци. 
Давателот на услуги на јавна комуникациска услуга треба да има нотификација за ‘обезбедување 
на услугите за изнајмени линии’ и ‘обезбедување на јавната услуга за пренос на податоци’. 
Овој производ е наменет само за големопродажба и поврзување на крајните корисници на 
големопродажниот партнер низ цела територија на РМ. 
Понудата за Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија ќе биде применлива за 
големопродажните партнери кои ќе се обврзат да набават најмалку 15 дигитални изнајмени линии 
во текот на првите 6 (шест) месеци од договорот и ќе ја одржат таа количина во наредниот 
период. Доколку вкупниот број на големопродажни изнајмени линии, падне под предходно 
утврдениот лимит, големопродажниот партнер ќе плаќа надомест според малопродажните цени 
за Дигитална изнајмена линија. 
 

�  
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5.Утврдување на цени и договорни услови 

 

Цената на услугата се содржи од: 

� Еднократен надомест кој зависи од брзината 

� Фиксен месечен надомест кој зависи од брзината 

� Дополнителен месечен надомест, по км. кој зависи од брзината: 

� За изнајмени линии во рамките на градот (локални изнајмени линии) за растојанија 
поголеми од 20км. мерено како воздушно растојание помеѓу точката на крајниот корисник и 
hub локацијата, за Управуваната WS DLL или помеѓу двете крајни кориснички точки, за 
Основна WS DLL 

� За изнајмени линии надвор од рамките на градот (меѓумесни изнајмени линии), без оглед 
на растојанието, на корисниците ќе им се наплаќа според цените за дигитални изнајмени 
линии во меѓумесна мрежа (растојанието помеѓу поврзаните точки е воздушно растојание). 

Шемата за утврдување на цената се состои од одделни цени за управувани кориснички WS DLL 
пристапни линкови, за hub локација, како и за основната WS DLL изнајмена линија која поврзува 
две крајни кориснички точки. Попусти базирани на временски период и попусти базирани на обем 
се применуваат за долгорочни договори и за големи износи на месечен надомест. 

 

6. Основна WS DLL, утврдување на цени и попусти 

 

6.1 Ценовник за Основна WS DLL врска (поврзување на две крајни 
кориснички точки) 

Големопродажните цени во Основната WS DLL на Македонски Телеком АД - Скопје се утврдени 
на начин што разликата помеѓу малопродажните и големопродажните цени за услугата изнајмена 
линија за сите брзини е најмалку 30% од износот на големопродажните цени. 

 

Табела 1 - Цени за Основна WS DLL (без ДДВ) 

Брзина 
Еднократен 
надомест 

Фиксен 
месечен 
надомест 

Дополнителен 
месечен надомест по 
км. * 

64 Кбит/с 17,584 ден. 6,544 ден. 106 ден/км 

128 Кбит/с 22,598 ден. 8,550 ден. 169 ден/км 

192 Кбит/с 34,211 ден. 12,675 ден. 233 ден/км 

256 Кбит/с 37,906 ден. 14,153 ден. 271 ден/км 

320 Кбит/с 44,026 ден. 16,478 ден. 321 ден/км 

384 Кбит/с 47,545 ден. 17,886 ден. 369 ден/км 

448 Кбит/с 50,842 ден. 19,205 ден. 386 ден/км 

512 Кбит/с 54,143 ден. 20,525 ден. 433 ден/км 

576 Кбит/с 56,885 ден. 21,627 ден. 447 ден/км 

640 Кбит/с 59,639 ден. 22,728 ден. 492 ден/км 

704 Кбит/с 62,386 ден. 23,830 ден. 536 ден/км 

768 Кбит/с 65,140 ден. 24,924 ден. 581 ден/км 

832 Кбит/с 67,779 ден. 25,979 ден. 609 ден/км 

896 Кбит/с 70,418 ден. 27,035 ден. 636 ден/км 

960 Кбит/с 73,058 ден. 28,091 ден. 663 ден/км 

1,024 Кбит/с 75,697 ден. 29,147 ден. 691 ден/км 

1,088 Кбит/с 90,010 ден. 36,001 ден. 715 ден/км 

1,152 Кбит/с 91,938 ден. 36,766 ден. 738 ден/км 

1,216 Кбит/с 93,858 ден. 37,531 ден. 762 ден/км 

1,280 Кбит/с 95,786 ден. 38,296 ден. 786 ден/км 
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1,344 Кбит/с 97,713 ден. 39,061 ден. 809 ден/км 

1,408 Кбит/с 99,634 ден. 39,826 ден. 833 ден/км 

1,472 Кбит/с 101,561 ден. 40,591 ден. 857 ден/км 

1,536 Кбит/с 103,482 ден. 41,356 ден. 881 ден/км 

1,600 Кбит/с 105,409 ден. 42,121 ден. 905 ден/км 

1,664 Кбит/с 107,330 ден. 42,886 ден. 929 ден/км 

1,728 Кбит/с 109,257 ден. 43,651 ден. 952 ден/км 

1,792 Кбит/с 111,185 ден. 44,416 ден. 976 ден/км 

1,856 Кбит/с 113,105 ден. 45,181 ден. 1,000 ден/км 

1,920 Кбит/с 115,033 ден. 45,946 ден. 1,023 ден/км 

1,984 Кбит/с 116,953 ден. 46,711 ден. 1,047 ден/км 

2,048 Кбит/с 118,881 ден. 47,552 ден. 1,071 ден/км 

 

* Дополнителен месечен надомест ќе се пресметува за воздушни растојанија поголеми од 20км. 

6.2 Попусти за Основната WS DLL  

Попусти за долгорочни договори: 

Табела 2 - Попусти за Основна WS DLL 

Траење на 
договорот 

Попуст на 
еднократен 
надомест 

Попуст на месечен 
надомест 

Неодреден период 0% 0% 

1 година -100% -10% 

2 години -100% -15% 

3 години -100% -20% 

 

Попустите се применуваат на вкупниот износ на месечен надомест. 

 

6.3 Попусти за обем за Основната WS DLL  

Попусти на обем за долгорочни договори (за сите нови и обновени договори во траење од 
минимум 1 година) ќе бидат применети на вкупниот месечен надомест. 
 

Табела 3 - Попусти  на обем за Управуваната WS DLL 

Месечен надомест помеѓу 1 и 2 милиони денари -5% 

Месечен надомест помеѓу 2 и 4 милиони денари  -8% 

Месечен надомест помеѓу 4 и 6 милиони денари  -12% 

Месечен надомест помеѓу 6 и 10 милиони денари  -14% 

Месечен надомест над 10 милиони денари -15% 

 

7. Управувана WS DLL, утврдување на цени и попусти 

Големопродажните цени во Управуваната WS DLL на Македонски Телеком АД - Скопје се 
утврдени на начин што разликата помеѓу малопродажните и големопродажните цени за услугата 
изнајмена линија за сите брзини е најмалку 30% од износот на големопродажните цени, во 
ситуација кога големопродажниот партнер го исполнува условот од 15 линии. 

Прогресивниот модел за големопродажна изнајмена линија овозможува и поголеми 
големопродажни маргини што директно зависи од ефективноста на големопродажнот партнер 
(директно зависи од искористеноста на агрегацискиот дел - hub локацијата). 

7.1 Пристапни линкови (на страна на корисникот) 

7.1.1 Ценовник на линкови за пристап 

Табела 4 - Цени за линкови за пристап (без ДДВ) 
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Брзина 
Еднократен 
надомест 

Фиксен 
месечен 
надомест 

Дополнителен 
месечен надомест по 
км. 

64 Кбит/с 11,493 ден. 3,128 ден. 106 ден/км 

128 Кбит/с 14,770 ден. 4,086 ден. 169 ден/км 

192 Кбит/с 22,360 ден. 6,058 ден 233 ден/км 

256 Кбит/с 24,775 ден. 6,764 ден 271 ден/км 

320 Кбит/с 28,775 ден. 7,875 ден 321 ден/км 

384 Кбит/с 31,075 ден. 8,548 ден 369 ден/км 

448 Кбит/с 33,230 ден. 9,179 ден 386 ден/км 

512 Кбит/с 35,388 ден. 9,810 ден 433 ден/км 

576 Кбит/с 37,180 ден. 10,336 ден 447 ден/км 

640 Кбит/с 38,980 ден. 10,863 ден 492 ден/км 

704 Кбит/с 40,775 ден. 11,389 ден 536 ден/км 

768 Кбит/с 42,575 ден. 11,912 ден 581 ден/км 

832 Кбит/с 44,300 ден. 12,416 ден 609 ден/км 

896 Кбит/с 46,025 ден. 12,921 ден 636 ден/км 

960 Кбит/с 47,750 ден. 13,426 ден 663 ден/км 

1,024 Кбит/с 49,475 ден. 13,930 ден 691 ден/км 

1,088 Кбит/с 58,830 ден. 17,206 ден 715 ден/км 

1,152 Кбит/с 60,090 ден. 17,572 ден 738 ден/км 

1,216 Кбит/с 61,345 ден. 17,937 ден 762 ден/км 

1,280 Кбит/с 62,605 ден. 18,303 ден 786 ден/км 

1,344 Кбит/с 63,865 ден. 18,669 ден 809 ден/км 

1,408 Кбит/с 65,120 ден. 19,034 ден 833 ден/км 

1,472 Кбит/с 66,380 ден. 19,400 ден 857 ден/км 

1,536 Кбит/с 67,635 ден. 19,765 ден 881 ден/км 

1,600 Кбит/с 68,895 ден. 20,131 ден 905 ден/км 

1,664 Кбит/с 70,150 ден. 20,497 ден 929 ден/км 

1,728 Кбит/с 71,410 ден. 20,862 ден 952 ден/км 

1,792 Кбит/с 72,670 ден. 21,228 ден 976 ден/км 

1,856 Кбит/с 73,925 ден. 21,594 ден 1,000 ден/км 

1,920 Кбит/с 75,185 ден. 21,959 ден 1,023 ден/км 

1,984 Кбит/с 76,440 ден. 22,325 ден 1,047 ден/км 

2,048 Кбит/с 77,700 ден. 22,727 ден 1,071 ден/км 

* Дополнителен месечен надомест ќе се пресметува за воздушни растојанија поголеми од 20км 

7.1.2 Попусти на линкови за пристап 

Попусти за долгорочни договори за линкови за пристап. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Попустите се применуваат на вкупниот износ на месечен надомест. 

7.2 Агрегациски линк (hub страна)  

7.2.1 Ценовник за агрегациски линк  

Брзина 
Еднократен 
надомест 

Фиксен 
месечен 
надомест 

2 Мбит/с 45,000 ден. 18,000 ден. 

34 Мбит/с 206,250 ден. 82,500 ден. 

155 Мбит/с 375,000 ден. 150,000 ден. 

 
Средните брзини помеѓу 2Мбит/с и 34Мбит/с може да се имплементираат од страна на 
големопродажниот партнер со комбинирање на одделни повеќекратни 2Мбит/с агрегациски 

Табела 5 - Попусти  на линкови за пристап 

Траење на 
договорот 

Попуст на 
еднократен 
надомест 

Попуст на месечен 
надомест 

Неодреден период 0% 0% 

1 година -100% -10% 

2 години -100% -15% 

3 години -100% -20% 
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линкови – секој ќе се наплаќа одделно од страна на Македонски Телеком АД - Скопје 

7.2.2 Попусти за агрегациски линкови 
Големопродажниот партнер е обврзан да плати еднократен надомест за агрегациски линк без 
оглед на времетраењето на договорот. Минималното времетраење на договорот е една година. 
Попусти за долгорочни договори се утврдени само за месечниот надомест. 

Табела 6 -. Попусти за агрегациски 
линкови 
Траење на 
договорот 

Попуст на месечен 
надомест 

1 година 0% 

2 години -4% 

3 години -7% 

4 години -10% 

5 години -14,5% 

7.3 Попусти на обем за Управувана WS DLL врска во меѓумесна мрежа 

Дополнителни попусти за вкупниот месечен надомест во меѓумесна мрежа за Управувана 
дигитална изнајмена линија (за сите нови и обновени договори за временски период од минимум 
1 година) се утврдени подоле: 

Табела 7 -. Попусти на обем на месечен надомест во меѓумесна мрежа (по км. 
зависен надомест) 

Вкупен месечен надомест во меѓумесна мрежа Попуст 

Месечен надомест – за дополнителни км. во меѓумесна мрежа во 
износ помеѓу 500.000 и 1 милион денари 

-15% 

Месечен надомест – за дополнителни км. во меѓумесна мрежа во 
износ помеѓу 1 милион и 1,5 милиони денари 

-25% 

Месечен надомест – за дополнителни км. во меѓумесна мрежа во 
износ над 1,5 милион денари 

-30% 

*Попустите ќе се применуваат само на месечниот надомест во меѓумесна мрежа 
  

 

8. Зонален Модел во обезбедување на Управувана Големопродажна услуга 
за дигитална изнајмена линија 

8.1 Систем за Основни Зони 

Основните зони за Управувана Големопродажна услуга за дигитална изнајмена линија  се 
дефинирани на следниот начин: 

 

�  Основните Зони надвор од Скопје се исти со нумерациските географски подрачја  

�  Нумерациското подрачје на Скопје е поделено на 4 Основни Зони согласно Слика 3 
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Слика 3. Зонален модел на Скопје 

 

 

9. Локации на HUB за Управувана Големопродажна услуга за дигитална 
изнајмена линија 

 
Македонски Телеком АД - Скопје ја нуди Управувана Големопродажна услуга за дигитална 
изнајмена линија преку својата Локална Точка на Присуство во секоја Основна Зона.  
 
Големопродажниот Партнер може да побара агрегација (собирање на различни кола) на својата 
примарна локација на HUB-от од Точката на присуство на МТ која е лоцирана во истата Основна 
Зона. Лоцирањето на HUB-от ќе биде имплементирано на оддалеченост не повеќе од 3 
километри од Точката на присуство на МТ. Локацијата на HUB-от треба да биде достапна со 
бакарен или оптички кабел преку постоечкиот систем на кабелски канали на МТ. 
 
Во случаи кога големопродажниот партнер има потреба да воспостави агрегатни линкови 
(локации за хабови) во секое географско нумерациско подрачје, за цените на агрегатните линкови 
се применува формирање на цени по индивидуален случај. 
 
 

10. Правила за зголемување и намалување на брзината 

10.1 Линкови за пристап (еднократен надомест) 

� Зголемувањето на брзината ќе се наплаќа како разлика на цената помеѓу еднократниот 
надомест за новата и претходната брзина 

� Еднократниот надомест за зголемување на брзината нема да се наплати доколку 
големопродажниот партнер го обнови договорот за специфичен линк, со времетраење на 
договорот од три или повеќе години. 

10.2 Агрегациски линк (еднократен надомест) 

� За секое зголемување на брзината за дополнителни 2Мбит/с во опсег од (n x 2Мбит/с) до 
34Мбит/с, големопродажниот партнер е обврзан да го плати целиот износ за еднократен 
надомест и да потпише нов договор (со минимум од 1 година), но само за нов линк. Ова 
важи за минимум 15 линка во делот за пристап, а доколку овој број е помал тогаш 
големопродажниот партнер ќе треба да потпише договор со времетраење од најмалку 1 
година за целиот капацитет на линкот. 

� За секое зголемување на брзината од (n x 2Мбит/с) до 34Мбит/с или 155Мбит/с, 
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големопродажниот партнер е обврзан да потпише нов договор (со минимум од 1 година), и 
да го плати целиот износ за еднократен надомест за 34Мбит/с или 155Мбит/с. 

� Зголемувањето на брзината од 34Мбит/с на 155Мбит/с ќе се наплаќа со еднократен 
надомест еднаков со разликата помеѓу еднократниот надомест за новата и претходната 
брзина. 

11. Надоместоци за преселување на услуга 

Во случај на преселување на пристапните линкови и на агрегациските линкови, 
големопродажниот партнер ќе треба да плати фиксен надомест за преселување. 
Утврдувањето на цените за поединечен случај ќе се применува доколку трошокот на 
услугата за преселување ги надмине надоместоците за преселување дадени подоле. 

11.1 Линкови за пристап  

� Преселувањето на постоечките пристапни линкови, со фиксен надомест за преселување од 
10 000 денари по пристапна точка 

11.2 Агрегациски линк 

� Утврдувањето на цени за поединечен случај ќе се применува во случај на барање на 
големопродажниот партнер за преселување на агрегацискиот линк(ови). 

12. Пенали за предвремено раскинување на договорот 

 
Големопродажниот Партнер, има право еднострано до го раскине Договорот пред истекот на 
рокот утврден во Договорот со писмено известување до Македонски Телеком АД и отказен рок од: 
 

• 45 календарски денови од денот на приемот на писменото известување, кога договорот е 
со времетраење од една година; 

• 60 календарски денови од денот на приемот на писменото известување, кога договорот е 
со времетраење од две години; 

• 90 календарски денови од денот на приемот на писменото известување, кога договорот е 
со времетраење од над две години. 

 
Во случај на раскинување на Договорот од претходниот став, Големопродажниот Партнер има 
обврска да плати договорна казна во висина од разликата помеѓу цената, дефинирана во 
Договорот, за месечните надоместоци за услугата со попуст на основ на ефективното 
времетраење на Договорот и месечните надоместоци со попуст на основ на целото врметраење 
на Договорот, за ефективното времетраење на Договорот, со пресметана законска затезна 
камата. 
 
Во случај на раскинување на Договорот од првиот став, Големопродажниот Партнер има обврска 
да плати договорна казна во висина од разликата помеѓу цената, дефинирана во Договорот, за 
еднократните надоместоци за услугата со попуст на основа на ефективно времетраење на 
Договорот и еднократните надоместоци со попуст на основа на целото времетраење на 
Договорот, за ефективното времетраење на Договорот, со пресметана законска затезна камата. 
 
Доколку Македонски Телеком АД - Скопје го раскине Договорот пред истекот на рокот утврден со 
Договорот, поради прекршувањето на договорните одредби од страна на Големопродажниот 
Партнер, Договорот автоматски ќе се смета за раскинат по вина на Големопродажниот Партнер, 
поради што ќе се применат договорни казни предвидени со ставовите 2 и 3 од оваа одредба. 
 
Раскинувањето на Договорот во случаите наведени во оваа одредба, не го ослободува 
Големопродажниот Партнер од плаќање на пристигнатите и неплатени обврски или исполнување 
на договорните обврски, пристигнати пред датумот на раскинување на Договорот. 
 

 
 


