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До 
 
Комисија за заштита на конкуренција 
на Република Македонија 
 
ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6-ти кат) 
1000 Скопје 
Република Македонија 

 
 

Врска:Ваш бр.08-1 
Обврски до Комисијата за заштита на конкуренција 

 
Согласно член 19 став 3 од Законот за заштита на конкуренцијата, Подносителите на 

известувањето, мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ (mobilkom Mazedonien 

Beteiligungsverwaltung GmbH) („ММБ“), со регистрирано седиште во Ласалештрасе 9, 1020 

Виена, Австрија (Lassallestrasse 9, 1020 Vienna, Austria) и Телеком Словеније д.д. (Telekom 

Slovenije d.d.) („Телеком Словеније“), со регистрирано седиште на Цигалетова улица 15, 

Љубљана, Словенија (Cigaletova ulica 15, Ljubljana, Slovenia), овде ги даваат следните 

обврски („Обврските“)за да ѝ овозможат на Комисијата за заштита на конкуренција 

(„Комисијата“) да утврди дека спојувањето на ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје („ВИП“) и 

ОНЕ – Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје („ОНЕ“) во ново, заедничко друштво 

one.Vip ДОО Скопје („one.Vip“) („Спојувањето“) е во согласност со применливите прописи 

(„Решението“). 
 
Подносителите на известувањето се уверени дека предложените Обврски даваат добра 

основа за успешен влез на пазарот на нови учесцници на пазарот кои ќе бидат во можност да 

комбинираат мобилни и ТВ понуди во рамките на креативни и вредни конвергентни понуди 

во пакет. Ова обезбедува конкуренција на ниво на цени и производи за корисниците на сите 

засегнати пазари. Во дополнение, Подносителите на известувањето се уверени дека 

комбинираното друштво one.Vip ќе стане друштво со доволна големина и капацитет за да 

може подобро да инвестира и да се натпреварува во поглед на центата, квалитетот и 

иновациите. Ова ќе испорача најдобри можни искуства за потрошувачите и бизнисите. 

Според тоа, Подносителите на известувањето силно веруваат дека спојувањето во крајна 

линија ќе биде поволно како за конкуренцијата, така и за потрошувачите во Македонија и ќе 

го промовира one.Vip како сигурен партнер на економијата и општеството во Македонија.  
 
Обврските ќе влезат во сила со Завршувањето. Комисијата може да бара информации од 

Подносителите на известувањето за да ја мониторира ефективната имплементација на 

Обврските. 
 
 
I. Дефиниции 
 
За целите на Обврските, следните поими ќе ги имаат следните значења: 
 

АЕК значи Агенцијата за електронски комуникации на Република 

Македонија  

http://www.polenak.com.mk/
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Договор за 

препродажба на Boom 

TV пакетите 

го има значењето дадено во точка II.6.a) 

Завршување значи датумот на регистрација на one.Vip во трговскиот регистар 

при Централниот регистар на Република Македонија 

Комисијата значи Комисијата за заштита на конкуренција на Република 

Македонија  

Експерт го има значењето дадено во точка II.10.в)  

Целосен МВМО  значи МВМО како што е предвидено во точка II.1.a) 

Македонски Телеком значи Македонски Телеком Акционерско друштво за 

електронски комуникации - Скопје, со седиште на ул. Кеј 13 

Ноември бр.6, 1000 Скопје, Република Македонија  

Спојувањето значи спојувањето на ВИП и ОНЕ во ново, заедничко друштво 

one.Vip ДООЕЛ Скопје 

ММБ значи мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ 

(mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH) („ММБ“), 

со седиште во Ласалештрасе 9, 1020 Виена, Австрија 

(Lassallestrasse 9, 1020 Vienna, Austria) 

ММО значи мобилен мрежен оператор 

МВМО значи Барател кој: 
(a) не е имател на дозволи за користење на радиофреквенции во 

Македонија,  
(b) бара пристап до Мрежата на one.Vip за да обезбедува услуги 

на крајни корисници со склучување на Договор со Препродавач 
или МВМО Договор со one.Vip врз основа на Обврските,  
(c) ги има потребните финансиски ресурси и докажана 

експертиза да дејствува како МВМО, и 
(d) нема prima facie ризик дека Барателот нема да ги добие сите 

потребни одобренија, дозволи и согласности од релевантните 

регулаторни власти во Република Македонија за да ги врши 

предметните деловни активности. 

МВМО Договор значи договор за пристап на големопродажна основа до Мрежата 

на one.Vip склучен помеѓу one.Vip и Барател согласно точка II.1. 

Повереник за 

мониторинг  
значи едно или повеќе физички или правни лица, независни од 

Подносителите на известувањето и други ММОи активни на 

македонскиот пазар за мобилни комуникациски услуги, одобрен 

од Комисијата и назначен од страна на one.Vip  

Подносителите на 

известувањето 
значи ММБ и Телеком Словеније, заедно  

ONE значи ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на бул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр.15, 1000 Скопје 

one.Vip  значи one.Vip ДОО Скопје како што ќе биде основано со 

регистрацијата на Спојувањето во Централниот регистар на 
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Република Македонија на Завршувањето. 

Мрежата на one.Vip значи мобилната телекомуникациска мрежа со која оперира или 

која ја користи one.Vip во Република Македонија од време на 

време, согласно ограничувањата содржани во договори за 

национален роаминг или договори за заедничко користење на 

инфраструктура, вклучително и локации, со трети страни 

Редундантни локации го има значењето дадено во точка II.5.a) 

Барател значи физичко или правно лице кое (а) не контролира директно 

или индиректно, не е под контрола на или не е под заедничка 

контрола или не е на друг начин поврзан со ММО активен во 

Република Македонија; и (б) обезбедува (или сака да обезбедува) 

услуги на крајни корисници под сопствен бренд користејќи ја 

мрежата или другата инфраструктура на one.Vip и неговите 

поврзани лица  

Лимит за Баратели  значи бројот на Баратели во поглед на кои нивниот вкупен 

предвиден сообраќај во кој било момент за времето на важење на 

Обврските не надминува 30% на капацитетот на Мрежата на 

one.Vip. 

Договор со 

Препродавач 
значи договор за пристап до Мрежата на one.Vip склучен помеѓу 

one.Vip и Барател согласно точка II.2. 

Препродавач МВМО значи МВМО како што е предвидено во точка II.3.a) 

ТАГ значи Телеком Аустриа АГ (Telekom Austria AG),со седиште во 

Ласалештрасе 9, 1020 Виена, Австрија (Lassallestraße 9, 1020 
Vienna, Austria) 

ТС значи Телеком Словеније д.д. (Telekom Slovenije d.d.), со седиште 

на Цигалетова улица 15, Љубљана, Словенија (Cigaletova ulica 15, 

Ljubljana, Slovenia) 

ВИП значи ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Филип 

Втори Македонски, бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје  

Договор за бела 

етикета 
го има значењето дадено во точка II.7.a) 

 
 
II.  Обврски 
 
1. Обврска да им се овозможи пристап на баратели како Целосни МВМО на 

големопродажна основа 
 
а) Подносителите на Известувањето се обврзуваат да обезбедат, по Завршувањето, one.Vip да 

овозможи пристап кон Мрежата на one.Vip,врз основа на релевантната регулаторна рамка 

пропишана од АЕК, за Баратели кои ќе обезбедат сопствена инфраструктура составена од 

основна мрежа (Целосен МВМО). 
 
Барателот ќе ги користи за да ги обезбеди своите услуги на мало (гласовни, SMS и 

податочни) радиофреквенциите алоцирани на one.Vip, врз основа на договор за пристап на 
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големопродажна основа по комерцијални услови (МВМО Договор) којшто ќе се склучи 

помеѓу one.Vip и Барател. 
 
Таквиот МВМО Договор ќе подлежи на претходно одобрение од Комисијата во поглед на 

неговата усогласеност со одредбите и условите од Обврските како што се дефинирани овде. 

Завршувањето не е условено од, ниту ќе биде суспендирано со склучувањето на МВМО 

Договор. 
 
МВМО Договорот ќе предвидува дека ако, по склучувањето на МВМО Договорот, АЕК 

утврди задолжителна референтна понуда за one.Vip, Целосниот МВМО ќе има право да го 

раскине МВМО Договорот и да склучи нов договор врз основа на задолжителната 

референтна понуда со период на важење не пократок од почетниот период од 15 години 
вкупно. 
 
Подносителите на известувањето се обврзуваат да обезбедат дека one.Vip ќе го дава истиот 

квалитет на услуга и покритие на Целосниот МВМО во поглед на клиентите на Целосниот 

МВМО што го дава на сопствените клиенти, вклучително и во поглед на суспендирањето на 

услугите заради вршење на работи на одржување (вклучително поправки, надградби и 

модификации на мрежата на one.Vip) и во итни случаи. оne.Vip има право да го управува 

сообраќајот низ својата мрежа (вклучително и оној на клиентите на Целосниот МВМО) за да 

го одржува интегритетот на мрежата и да ја подобри услугата за поголем број на клиенти кои 

се опслужувани во определена зона. Промената на портфолиото на услуги што ги нуди 

one.Vip на своите клиенти може исто така да резултира во компаративни ограничувања на 

услугите што ги нуди Целосниот МВМО на своите клиенти (доколку таквите услуги се дел 

од МВМО Договорот), под услов one.Vip да го извести за тоа Целосниот МВМО 1 месец 

однапред. За да нема сомневање, малопродажната понуда на one.Vip спрема неговите 

клиенти на какви било нови технологиии или производи кои Целосниот МВМО одлучил да 

не ги нуди на своите клиенти нема да се смета за повреда на обврските за недискриминација 

содржани во оваа точка. One.Vip ќе има право да ги мониторира и да врши интерни анализи 

на клиентите на Целосниот МВМО за целите на обезбедување на квалитетот на мрежата, 

како што тоа и го прави со своите клиенти и со оние на други МВМО на Мрежата на one.Vip. 
 
Ваквата Обврска ќе биде обврзувачка за период од пет (5) години по денот на одобрување на 

Спојувањето од страна на Комисијата. Периодот на важење на МВМО Договорот почетно ќе 

биде петнаесет (15) години од Завршувањето. Периодот на важење на ниту еден МВМО 

Договор кој ќе влезе во сила во 2020 година нема да надмине десет (10) години. 
 
Понатаму, освен активностите на маркетинг и продажба, Целосниот МВМО исто така ќе ги 

има и следниве одговорности (пришто Подносителите на Известувањето се подготвени да 

дискутираат и за различни степени на инволвираност на Целосниот МВМО во вредносниот 

синџир за одредени елементи): да склучува сопствени договори за интерконекција, да 

склучува сопствени договори со претплатници вклучително и во поглед на интернационален 

роаминг, да произведува сопствени SIM картички, да има сопствен Код на мобилна мрежа 

(MCC+MNC), да има сопствен Мобилен комутаторски центар (Mobile Switching Centre) 

(MSC), да има применето сопствена основна мрежа и платформи за провизионирање на 

услуги, да раководи со сопствен систем за фактурирање и наплата, да раководи со сопствен 

систем за управување на односите со клиенти, да развива сопствени тарифи/производи, да 

има сопствени серии на броеви што му се издадени од страна на АЕК и да ги дава услугите 

под сопствен бренд. 
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б) Особено, Подносителите на известувањето се обврзуваат да обезбедат дека во рок од три 

(3) месеци од Завршувањето, one.Vip ќе склучи МВМО Договор со еден (1) Целосен МВМО 

со цел да се овозможи фактички влез на пазарот на таков нов Целосен МВМО во рок од 

девет (9) месеци по Завршувањето, пришто таквиот подоцнежен период е потребен за да се 

финализира техничката имплементација на работењето на МВМО. До влезот на пазарот на 

Целосниот МВМО, ВИП, а после Завршувањето - one.Vip, како негов правен следбеник,нема 

да ги измени постоечките малопродажни пакети на ВИП; за да нема сомневање, ова нема да 

го ограничи ВИП, односно one.Vip да нуди дополнителни или други малопродажни пакети. 

Во случај Целосниот МВМО предвреме да го раскине МВМО Договорот или од која било 

друга причина престане со провизионирање на услугите за првичото време на важење на 

МВМО Договорот, Подносителите на известувањето се обврзуваат да вложат најдобри 

напори за да one.Vip склучи нов МВМО Договор во рок од 6 месеци откако предвременото 

раскинување на МВМО Договорот или престанувањето со провизионирање на услугите од 

страна на МВМО ќе влезе во сила, пришто времето на важење на таквиот нов МВМО 

Договор нема да биде подолго од петнаесетата годишнина од Завршувањето. 
 
 
2. Ограничувања применливи на Обврските од точка 1 овде  
 
а) one.Vip нема да биде обврзан да овозможи пристап согласно точка 1 на повеќе од вкупно 

двајца (2) Баратели за Целосен МВМО. Понатаму, one.Vip нема да биде обврзан да ја 

спроведе техничката имплементација на пристапот кон својата мрежа за повеќе од еден (1) 

Барател за Целосен МВМО годишно сметано од Завршувањето. 
 
one.Vip нема да биде обврзан да дозволи пристап согласно точката 1 овде доколку вкупниот 

предвиден сообраќај, во кој било момент за време на периодот на важење на Обврските го 

надмине Лимитот за Баратели. 
 
Доколку one.Vip сака да склучи какви било договори со дополнителни Целосни МВМОи над 

лимитите за кои презел обврска (по однос на број на МВМО и капацитет), може истото да го 

направи по свое сопствено наоѓање и овие Обврски нема да се применуваат. 
 
 
3. Обврска да им се овозможи пристап на баратели како МВМО на основа на 

препродажба 
 
а) Подносителите на Известувањето се обврзуваат да обезбедат, по Завршувањето, one.Vip ќе 

вложи најдоби напори да овозможи пристап кон мрежата на one.Vip за Барателите, на основа 

на препродажба („Препродавач МВМО“) и согласно нацрт референтната понуда за 

препродавач, приложена како Прилог 1, која подлежи на помали измени кои може да биде 

потребно да се направат од време на време („Нацрт Референтна понуда за 

препродавач“).Во секој случај, one.Vip ќе има право да не овозможи пристап кон мрежата 

на one.Vip на Барател за Препродавач МВМО ако два (2) Целосни МВМО имаат пристап до 

или се договориле да имаат пристап до Мрежата на one.Vip. 
 
б) Со цел да се овозможи пристапот од ставот а) да биде достапен под фер и 

недискриминаторски услови, Подносителите на известувањето се обврзуваат да обезбедат 

дека: 
(i) подробностите за условите под кои ќе биде достапен пристапот се објавени на веб-
локацијата на one.Vip во форма на Нацрт Референтната понуда за препродавач; и 
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(ii) кога Барател ќе побара, на писмено, да стане Препродавач МВМО, one.Vip ќе започне 

преговори во добра верба, со цел да склучи индивидуален договор за пристап кон Мрежата 

на one.Vip, помеѓу one.Vip и Барателот („Договор со Препродавач“) врз основа на 

принципите дадени во Нацрт Референтна понуда за препродавач која е дадена овде како 

Прилог 1. Доколку страните не се договорат за условите на Договорот со Препродавач во рок 

од 5 месеци откако one.Vip ќе го прими писменото барање, и под услов главните извршни 

директори на one.Vip и на Барателот да не го решиле спорното прашање во рок од 2 недели 

откако спорот бил ескалиран на нивно ниво по писмен пат од која било од страните по 

истекот на споменатиот период од 5 месеци, ќе се примени процедура за брзо решавање на 

спорови во согласност со точка 10 подолу.  
 
Ваквата Обврска на one.Vip да вложи најдобри напори ќе биде обврзувачка за период од 10 

години по денот на одобрување на Спојувањето од страна на Комисијата. Периодот на 

важење на Договорот со Препродавач почетно ќе биде три (3) години, со право Барателот да 

го продолжи периодот на важење до датум кој нема да се паѓа подоцна од датумот на истекот 

на десет (10) години од денот на одобрување на Спојувањето на ВИП и ОНЕ од страна на 

Комисијата, со тоа што периодот на важење на ниту еден Договор со Препродавач кој ќе 

влезе во сила во 2025 година нема да надмине две (2) години, освен доколку поинаку не е 

договорено помеѓу страните. 
 
 
4. Обврска да се понуди на продажба Спектарот за продажба 

 
а) Спектарот за продажба се состои од (а) 2 х 5 MHz од фреквенцискиот опсег од 800 MHz, 

(b) 2 х 5 MHz од фреквенцискиот опсег од 900 MHz и (c) 2 х 10 MHz од фреквенцискиот 

опсег од 1800 MHz или друг таков спектар кој ќе биде договорен помеѓу one.Vip и 

Македонски Телеком. 
 
б) Подносителите на известувањето се обврзуваат да обезбедат дека one.Vip ќе понуди да го 

отуѓи на Македонски Телеком Спектарот за продажба по пазарна цена и други одредби и 

услови кои ќе одговараат на пазарните услови, а таквата понуда за продажба ќе биде 

достапна најмалку 60 дена во периодот помеѓу одобрувањето на Спојувањето од страна на 

Комисијата и Завршувањето и ќе подлежи на одобрување од страна на АЕК, во согласност со 

релевантната постапка предвидена во Законот за електронските комуникации и во 

релевантните подзаконски акти донесени врз основа на истиот. 
 
 
5. Обврска да се понудат на продажба Редундантни локации 

 
а) Подносителите на известувањето се обврзуваат да обезбедат дека one.Vip ќе му понуди на 

Македонски Телекомда му ги отуѓи во период од 6 месеци по Завршувањето, кои било 

локации кои не му се потребни на one.Vip за Мрежата на one.Vip и за кои има намера да ги 

раскине договорите за закуп на локациите (Редундантните локации) по пазарна цена, како и 

други одредби и услови кои одговараат на пазарните услови.  
 
б) Оваа Обврска ќе биде спроведена како што следува: (i) почнувајќи 2 месеци по 

Завршувањето, за период од 6 месеци од Завршувањето, one.Vip ќе му доставува на месечна 

основа на Македонски Телеком список на Редундантни локации; и(ii) по издавањето на секој 

таков список, Македонски Телеком ќе има рок од 1 месец да направи обврзувачки избор од 

локациите на тој месечен список коишто ќе ги купи. Овој обврзувачки избор ќе вклучи и 

обврска од Македонски Телеком да ги купи локациите, а правото на сопственост врз таквите 
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локации ќе се пренесе на Македонски Телеком штом биде тоа практично можно за one.Vip, а 

потоа сите оперативни и други трошоци поврзани со релевантните локации ќе бидат 

одговорност на Македонски Телеком.  
 
в) Горното нема да го спречува one.Vip да ги раскине договорите за користење на локации, 

во рамките на неговиот проект за консолидација на мрежата, со тоа што ќе има 180 локации 

за потенцијално отуѓување на датумот кој се паѓа 7 месеци по Завршувањето. 
 
 
6. Обврска да се направат достапни сегашните „Boom TV пакети“ на ONE на основа 

на препродажба 
 

а) Подносителите на известувањето се обврзуваат да обезбедат дека по Завршувањето, 

one.Vip ќе ги направи достапни Boom TV пакетите за крајни корисници во Република 

Македонија, понудата достапна преку сегашната платформа на ОНЕ за дигитална безжична 

терестријална телевизија, на Баратели на основа на препродажба. Кога Барател ќе побара во 

писмена форма да стане препродавач на Boom TV пакетите, one.Vip ќе започне преговори во 

добра верба за да склучи поединечен договор за да ги направи достапни Boom TV пакетите 
помеѓу one.Vip и Барател (Договор за препродажба на Boom TV пакети). 
 
б) По однос на прашањето за принципот на наплата на надоместоци кои би се примениле на 

Барателот, Подносителите на известувањето се обврзуваат да прифатат Барателот да ги 

експлоатира Boom TV пакетите, врз основа на попуст во висина од минимум 5% за 
малопродажните цени за Boom TV пакетите(“retail-minus” пристап). 
 
в) Таквата Обврска ќе биде обврзувачка за период од пет (5) години по денот на одобрување 

на Спојувањето од страна на Комисијата. Периодот на важење на Договорот за препродажба 

на Boom TV пакетите почетно ќе биде пет (5) години, со право Барателот да го продолжи 

периодот на важење до датум кој нема да се паѓа подоцна од датумот на истекот на десет (10) 

години од денот на одобрување на Спојувањето меѓу ВИП и ОНЕ од страна на Комисијата. 

После вториот период на важење, секакво продолжување на времето на важење мора да биде 

договорено помеѓу страните. 
 
г) Доколку во тој период од пет (5) годинисе појават нови BoomTV пакети и нема пакет кој 

би соодветствувал на сегашниот „BoomTV основен пакет“, Подносителите на известувањето 

се обврзуваат да обезбедат дека one.Vip ќе понуди пакет кој по своите карактеристики ќе 

биде близок до сегашниот „Boom TV основен пакет“. 
 

 
7. Обврска да се направи достапи Direct to Home (DTH) решението на бела етикета на 

Групацијата на Телеком Австрија преку сателит  
 

а) Подносителите на известувањето се обврзуваат да обезбедат дека по Завршувањето, ТАГ 

ќе ја стави на располагање својата техничка дистрибуциска платформа на Баратели со што ќе 

им овозможи да пренесуваат сателитски PAY-TV услуги до крајни корисници во Република 

Македонија. Кога Барател ќе побара во писмена форма да стане дистрибутер, Telekom Austria 

AG ќе започне преговори во добра верба за да склучи поединечен договор за да ја направи 

достапна техничката дистрибуциска платформа помеѓу ТАГ и Барателот (Договор за бела 

етикета). 
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б) Telekom Austria AG ќе го овозможи преносот на сигнали за телепорт во Aflenz, Австрија, 

транскодирање и скремблирање, ќе обезбеди потребни аудио и видео системи за поддршка и 

ќе обезбеди “set top box” уреди и картички за кодиран пристап. Делокругот на работа на 

Барателот ќе се состои во склучување на договори со даватели на содржини, селекција, 

пакување и одредување на цена на канали, развивање на своја маркетинг и продажна 

стратегија и инсталатерски услуги кај корисниците. 
 
в) Таквата Обврска ќе биде обврзувачка за период од пет (5) години по денот на одобрување 

на Спојувањето од страна на Комисијата. Периодот на важење на Договорот за бела етикета 

почетно ќе биде пет (5) години, со право Барателот да го продолжи периодот на важење до 

датум кој нема да се паѓа подоцна од датумот на истекот на десет (10) години од денот на 

одобрување на Спојувањето меѓу ВИП и ОНЕ од страна на Комисијата. После вториот 

период на важење, секакво продолжување на времето на важење мора да биде договорено 

помеѓу страните. 
 

8. Ограничувања применливи на обврските од точки 6 и 7 овде 
 

а) one.Vip нема да биде обврзан да овозможи пристап согласно точките 6 и 7 овде на повеќе 

од двајца (2) Баратели и one.Vip нема да биде обврзан да ја спроведе техничката 

имплементација на пристапот кон својата мрежа за повеќе од еден (1) Барател годишно, 

сметајќи од Завршувањето. 
 
б) Доколку one.Vip сака да склучи какви било договори со дополнителни оператори кои ги 

надминуваат лимитите за кои презел обврска, може истото да го направи по свое сопствено 

наоѓање и овие Обврски нема да се применуваат. 
 
 
9. Повереник за мониторинг 
 
а) Подносителите на известувањето ќе именуваатПовереник за мониторинг кој ќе ги 
извршува функциите наведени во став е) подолу. Повереникот за мониторинг ќе ги има  
потребните квалификации за извршување на својот мандат и ќе нема ниту пак ќе стане 

изложен на судир на интереси. 
 
б) Повереникот за мониторинг ќе добие надомест од Подносителите на известувањето на 

начин кој нема да го попречи независното и ефективното исполнување на мандатот на 

Повереникот за мониторинг. 
 
в) Не подоцна од 2 недели по одобрувањето на Спојувањето од страна на Комисијата да 

започне со Постапката за наоѓање на МВМО, Подносителите на известувањето ќе достават 

листа на две или повеќе лица коиштоПодносителите на известувањето предлагаат да се 

именуваат како Повереник за мониторинг до Комисијата за одобрување. Предлогот ќе 
содржи доволно информации за Комисијата да потврди дека предложениот Повереник за 

мониторинг ги исполнува условите утврдени во оваа клаузула и ќе содржи: 
(i) целосните услови на предложениот мандат, што ги вклучува сите одредби потребни за да 

му се овозможи на Повереникот за мониторинг да ги исполни своите 

должностисогласноОбврските; и 
(ii) преглед на план за работа, која ќе опишува како Повереникот за мониторинг има намера 

да ги извршува своите доделени задачи. 
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г) Комисијата ќе има дискреционо право да го(ги) одобри или одбие предложениот(ите) 

Повереник(ици) за мониторинг и да го одобри предложениот мандат кој ќе подлежи на какви 

било измени кои ги смета за неопходни за да може Повереникот за мониторинг да ги 

исполни своите должности. Ако само едно име е одобрено, Подносителите на известувањето 
ќе го именуваат или ќе предизвикаат да биде именувано односното лице или институција 

како Повереник за мониторинг, во согласност со мандатот одобрен од страна на Комисијата. 

Ако повеќе од едно име е одобрено, Подносителите на известувањетоќе бидат слободни да 

го изберат Повереникот за мониторинг кој треба да се именува од редот на одобрените 

имиња. Повереникот за мониторинг ќе се именува во рок од 1 недела од одобрението од 

Комисијата, во согласност со мандатот одобрен од страна на Комисијата. 
 
д) Доколку сите предложени Повереници за мониторинг се одбиени, Подносителите на 

известувањето ќе достават имиња на уште најмалку 2 поединци или институции во рок од 1 

недела откако ќе бидат известени за одбивањето, во согласност со условите и постапката 

утврдени погоре. 
 
ѓ) Ако сите натамошни предложени Повереници за мониторинг се одбиени од страна на 

Комисијата, Комисијата ќе го именуваПовереникот за мониторинг, кого што Подносителите 

на известувањето ќе го именуваат или ќе обезбедат да биде именуван, во согласност со 

мандатот на повереник одобрен од страна на Комисијата. Овој Повереник за мониторинг 

исто така ќе ги исполнува барањата предвидени погоре во а). 
 
е) Повереникот за мониторинг ќе ги врши должностите што му се доделени со цел да се 

обезбеди почитувањето на Обврските. Комисијата може, по сопствена иницијатива или по 

барање на Повереникот за мониторинг или Подносителите на известувањето, да му издаде 

секакви налози или инструкции наПовереникот за мониторинг со цел да се обезбеди 

усогласеност со условите и обврските предвидени со решението со кое се одобрува 

Спојувањето помеѓу ОНЕ и ВИП од страна на Комисијата. 
 
Повереникот за мониторинг: 

(i) ќе предложи во својот прв извештај до Комисијата детален план за работа во кој ќе 

се опише како има намера да ја следи усогласеноста со обврските и условите 

определени во Решението; 
(ii) ќе ја следи усогласеностана однесувањето на Подносителите на известувањето со 

обврските и условите предвидени воОбврските; 
(iii) по добиено известување од Подносителите на известувањето, ќе провери (и ќе ѝ 

потврди на Комисијата) дали се постигнати 30% на капацитетот на мрежата на 

one.Vipза целите на обврските предвидени соОбврските; 
(iv) ќе ги врши другите функции доделени на Повереникот за мониторинг во 

согласност со условите и обврските предвидени во Решението; 
(v) ќе им предложи на Подносителите на известувањето такви мерки какви што 

Повереникот за мониторинг ги смета за потреби за да се обезбеди усогласеност на 

Подносителите на известувањето со условите и обврските предвидени со 

Решението; 
(vi) ќе достави до Комисијата, испраќајќи истовремено до Подносителите на 

известувањето недоверлива верзија од, писмен извештај во рок од 15 календарски 

дена по истекот на секој календарски месец за првите 9 месеци. Во извештајот ќе 

бидат покриени особбено случувањата во врска со имплементацијата на Обврските, 

преговорите за Договорот со Препродавач, МВМО Договори, Договор за 

препродажба на Boom TV пакетите или Договор за бела етикета, за да може 
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Комисијата да оцени дали Подносителите на известувањето ги почитуваат своите 

обврски од Обврските. 
(vii) освен периодичните извештаи, итно ќе достави во секое време додека се во сила 

Обврските и писмен извештај до Комисијата, испраќајќи им истовремено и на 

Подносителите на известувањето недоверлива верзија од истиот, доколку 

констатира врз разумни основи дека Подносителите на известувањето не 

почитуваат кои било од Обврските или поради други битни причини; и 
(viii) ќе ја следи постапката за брзо решавање на спорови од точка 10 и, во тој контекст, 

ќедоставува до Комисијата извештај (на секои две недели) за напредокот на која 

било постапка за брзо решавање на спорови во тек и конечен извештај со детали за 

исходот од постапката за решавање на спорови во рок од 7 дена од денот на 

одлуката на Експертот. 
 
ж) Документите предвидени погоре ќе бидат изготвени на англиски јазик. 
 
з) Подносителите на известувањето ќе обезбедат, и се обврзуваат да обезбедат дека one.Vip 
ќе обезбеди, и ќе причини неговите советници да му дадат на Повереникот за мониторинг 

секаква соработка, помош и информации коишто Повереникот може разумно да ги побара за 

да ги извршува своите должности. Повереникот за мониторинг ќе има целосен пристап до 

кои билоделовни книги, записи, документи, менаџерски или друг персонал, објекти, 

локалитети и технички информации на one.Vip до мерата потребна за да ги исполни своите 

должности согласно Обврските. Подносителите на известувањето ќе му обезбедат, и се 

обврзуваат да обезбедат дека one.Vip ќе му обезбеди на Повереникот за мониторинг, по 

негово барање, копии од сите документи потребни за извршување на неговите задачи. 

Подносителите на известувањето ќе обезбедат one.Vip да му стави на располагање на 

Повереникот за мониторинг една канцеларија во своите простории, и дека one.Vip ќе биде 
достапен за состаноци со цел да им ги даде на Повереникот за мониторинг сите информации 

потребни за извршување на неговите задачи. 
 
ѕ) Подносителите на известувањето ќе го обештетатПовереникот за мониторинг и неговите 

вработени и застапници (секој нареченОбештетена страна) и ќе ја чуваат од штета секоја 

Обештетена страна од, и со ова се согласуваат дека Обештетена страна нема да има никаква 

одговорност спрема Подносителите на известувањето за, кои било обврски што 

произлегуваат од вршењето на должностите на Повереникот за мониторинг 

согласноОбврските, освен во мерата во која овие обврски се резултат на намерна грешка, 

невнимателност, груба небрежност или лоша намера на Повереникот за мониторинг, 

неговите вработени, агенти или советници. 
 
и) На трошок на Подносителите на известувањето, Повереникот за мониторинг може да 

назначи советници кои се независни од Страните (особено за правни совети), со претходно 

одобрение од Подносителите на известувањето (пришто, ова одобрение нема да биде 

неразумно задржано или одложено) ако Повереникот за мониторинг основано смета дека 

именувањето на такви советници е потребно или соодветно за извршување на своите 

должности и обврски од својот мандат, под услов надоместоците и кои било трошоци на кои 

ќе се изложи Повереникот за мониторинг да се разумни. ДоколкуПодносителите на 

известувањето одбијат да го одобрат назначувањето на советници предложени од страна на 

Повереникот за мониторинг, Комисијата може да го одобри назначувањето на вакви 

советници, откако за тоа ќе ги сослуша ставовите на Подносителите на известувањето. Само 

Повереникот за мониторинг ќе има право да издава инструкции на кои било назначени 

советници. Став ѕ) ќе се применува mutatis mutandis. 
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ј) Доколку Повереникот за мониторинг престане да ги извршува своите функции согласно 

Обврските или од која било друга оправдана причина, вклучувајќи изложеност на судир на 

интереси: 
(i) Комисијата може, по сослушувањето на Повереник за мониторинг, да побара од 

Подносителите на известувањето да го заменатПовереникот за мониторинг; или 
(ii) Подносителите на известувањето можат, со претходно одобрение од Комисијата, да го 

заменатПовереникот за мониторинг. 
 
к) Ако Повереникот за мониторинг биде отстранет согласно оваа точка, од Повереникот за 

мониторинг може да се бара да продолжи со извршување на својата функција до изборот на 

нов Повереник за мониторинг на кого Повереник за мониторинг кој заминува му ги предал 

во целост сите релевантни информации. Новиот Повереник за мониторинг ќе бидеименуван 
во согласност со постапката опишана во ставовите од а) до ѓ). 
 
л) Покрај отстранувањето согласно со ставот ј), Повереникот за мониторинг ќе престане да 

дејствува како Повереник замониторинг само откако Комисијата ќе го ослободи од неговите 

должности откако сите Обврски кои му се доверени на Повереникот за мониторинг ќе бидат 

спроведени. Сепак, Комисијата може во секое време да бара повторно именување на 

Повереникот за мониторинг ако дополнително се утврди дека Обврските може да не се 

целосно и правилно спроведени. 
 
 
10. Постапка за брзо решавање на спорови 
 
а) Постапката за брзо решавање на спорови ќе се применува во однос на кој било спор кој ќе 

настане меѓу one.Vip и Барател во врска со преговорите за условите од Договор со 

Препродавач, МВМО Договор, Договор за препродажба на Boom TV пакетите или Договор 

за бела етикета пред потпишувањето на Договор со Препродавач, МВМО Договор, Договор 

за препродажба на Boom TV пакетите или Договор за бела етикета.  
 
б) Ако one.Vip и Барател не се договорат за условите на Договор со Препродавач, МВМО 

Договор, Договор за препродажба на Boom TV пакети или Договор за бела етикетаво 

разумен рок во согласност со Обврските, и под услов главните извршни директори на 

one.Vip и на Барателот да не го решиле спорното прашањево рок од 2 недели откако спорот 

бил на нивно ниво по писмен пат од која било од страните по истекот на споменатиот период 

од 5 месеци, постапката за брзо решавање на спорови дадена подолу ќе се применува врз 

основа на писмено известување од едната страна до другата страна. 
 
в) one.Vip и Барателот ќе назначатсовет од експерти (Експертот) за да го реши таквиот спор.  
 
г) Овој совет ќе биде составен од: 
(i) еден експерт назначен од страна на one.Vip; 
(ii) еден експерт назначен од страна на Барателот; и 
(iii) еден експерт назначен од страна на двајцата експерти така назначени, со тоа што ако тие 
не успеат да го назначат третиот експерт во рок од 15 календарски дена од нивното 

назначување, која било од страните може да побара од директорот на АЕК да го назначи 

третиот експерт, под услов дека секое лице кое е така назначено да биде независен, 

соодветно квалификуван и искусен експерт. 
 
д) Постапката ќе се спроведе во тајност и ќе биде доверлива, но под надзор на Повереникот 

за мониторинг. Постапката ќе се води на англиски јазик. 
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ѓ) Експертот ќе постапува врз основа на следното: 
(i) Експерт ќе постапува фер и непристрасно; 
(ii) Секоја странаќе го достави до Експертот нејзиното излагање и поднесок во поглед на 

спорното прашање во рок од 5 календарски дена од назначувањето на Експертот; 
(iii) Експертот ќе одлучи за постапката која треба да се следи во рок од 5 дена од нивното 

назначување; 
(iv) Страни ќе дадат помош и ќе достават таква документација каква што Експертот разумно 

ќе побара за целите на решавање на спорот. 
 
(е) Експертот ќе ја донесе својата одлука земајќи ги предвид следниве принципи (како што е 

применливо): 
(i) способностана Барателот да добие пристап на големопродажна основадо Мрежата на 
one.Vip Мрежа под условите утврдени во Обврските; 
(ii) провизионирањето на Мрежата на one.Vip за пристап со тоаБарателотда не годоведува во 

прашање или да нема закана да се доведе во прашање интегритетот, квалитетот, капацитетот 

и оперативната ефикасност на Мрежата на one.Vip на штета било на one.Vip или други 

МВМОи кои обезбедуваат услуги преку Мрежата на one.Vip; и 
(iii) обезбедувањето на пристап на големопродажна основада е извршенона најрентабилен 

начин како за one.Vip, така и за МВМО, и да не се зголемат трошоците за работење со 

Мрежата на one.Vip над она што ќе биде разумно да се очекува, со цел да се спроведе 

Договор со Препродавач или МВМО Договор во согласност со условите утврдени во 

Обврските и обезбедувањето на услугите опфатени со Договор за препродажба на Boom TV 
пакетитеили Договор за бела етикета да се врши на најрентабилен начин како за one.Vip, така 

и за Барателот, а со тоа да се зголемат трошоците на работењето над она што ќе биде 

разумно да се очекува со цел да се спроведе Договор за препродажба на Boom TV пакетите 
или Договор за бела етикета, во согласност со условите утврдени во Обврските; 
(iv) одлуките на Експертот ќе се донесуваат врз основа на мнозинство гласови на советот; 
(v) одлуката на Експертот ќе се донесе во рок од најмногу 3 месеци од назначувањето на 

Експертот; 
(vi) одлуката на Експертот (освен во случај на очигледна грешка или измама) ќе биде 

конечна и обврзувачка за страните; 
(vii) секоја страна ќе ги извршува активностите кои се потребни за да биде во согласност со 

обврските утврдени во одлуката на Експертот во роковите одредени од страна на Експертот. 
Ако Барателот не постапи во согласност со применливите обврски утврдени во одлуката на 

Експертот, Подносителите на известувањето, постапувајќи разумно, можат да изберат да ги 

прекинат преговорите или да не склучат Договор со Препродавач, МВМО Договор, Договор 

за препродажба на Boom TV пакетите или Договор за бела етикета со тој Барател; и 
(viii) Експертот ќе определи како и кој треба да ги плати трошоците за одлуката, вклучувајќи 

ги и надоместоците и трошоците на Експертот. 
 
(ж) Комисијата ќе има право и можност да учествува во сите фази од постапката за брзо 

решавање на спорови на тој начин што: 
(i) ќе ги добива сите писмени поднесоци (вклучувајќи документи и извештаи, итн.) 
поднесени од страна на странките во постапката; 
(ii) ќе ги добива сите документи разменети помеѓу Експертот и странките во постапката; 
(iii) ќе може да поднесува какви било изјави; и 
(iv) ќе може да биде присутна на рочиште(та) во Скопје и ќе може да им поставува прашања 

на страните. 
(з) Експертот ќе достави, или ќе им наложи на странките во постапката да ги достават, 

споменатите документи до Комисијата без одлагање. 
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(ѕ) Повереникот за мониторинг ќе добие копии од: 
(i) сите поднесоци на странките во врска со прашањата кои сакаат да бидат решени од страна 

на Експерт, на денот кога тие се поднесени до Експертот; 
(ii) сите други документи кои се обезбедени од страните, на денот кога тие се поднесени до 

Експертот; и 
(iii) на одлуката донесена од страна на Експерт, на денот кога одлуката ќе им биде доставена 

на странките. 
 
(и) По потпишувањето на Договор со Препродавач, МВМО Договор, Договор за 

препродажба на Boom TV пакетите или Договор за бела етикета, постапката за решавање на 

спорови опишана погоре повеќе нема да се применува. Ова е без влијание на кои било други 

права или правни лекови кои може да се достапни на Барателот или на one.Vip, зависно од 

случајот, во однос на каква било повреда на Договор со Препродавач, МВМО Договор, 

Договор за препродажба на Boom TV пакетите или Договор за бела етикета, согласно 

договорното право или по друг основ, вклучувајќи го, без ограничување, и правото на 

странката да бара, добие и спроведе привремени мерки, претходни мерки и други правни 

средства. 
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Прилог 1 

Нацрт Референтна Понуда за Препродавач 
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НАЦРТ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ПРЕПРОДАВАЧ 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИСТАП И ХОСТИРАЊЕ 

 

 
 

на 
 

ONE.VIP ДОО СКОПЈЕ  

КАКО ОПЕРАТОР НА ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАТУМ___________________ 
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Оваа Референтна Понуда е објавена од one.Vip ДОО Скопје, компанија која е 

основана и постои според законите на Република Македонија, со комерцијален 

регистарски број [БРОЈ], со регистрирано седиште на Филип Втори Македонски 3, 

1000 Скопје, Република Македонија (Мобилен Мрежен Оператор (ММО) или 

one.Vip). 

Оваа Референтна Понуда ги утврдува главните комерцијални принципи и принципи 

на наплата за обезбедување на мобилни електронски комуникациски услуги на основа 

на препродажба на препродавач (Мобилен Виртуелен Мрежен Оператор (МВМО) 

или ПРЕПРОДАВАЧ) на Територијата на Република Македонија преку Јавната 

Мобилна Електронска Комуникациска мрежа на one.Vip на основа на соодветно 

барање од Препродавач.  

Оваа Референтна Понуда ќе биде основа за склучување на индивидуален (поединечен) 

договор помеѓу Страните  (Договор со Препродавач или Договор за Препродажба). 

one.Vip и Препродавачот ќе бидат заеднички именувани како Страни или посебно 

како Страна. 
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Дел 1  

Опис на Услугата: Мобилна Препродажба 
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1. Делови од Услугата 

Услугата на  one.Vip се состои од неколку модули кои му овозможуваат на Препродавачот да 

продава мобилни говорни и податочни услуги на свои претплатници (понатаму 

“Претплатници”). Тие модули се (деталниот опис е наведен понатаму во клаузулите кои 

следуваат): 
 Мобилни говорни услуги во Република Македонија вклучувајќи и текстуални пораки 

(СМС), повеќејазична говорна пошта, пренасочување на повик и GSM стандардни 

опции  
 Мобилни говорни услуги во роаминг 
 Мобилни податочни услуги во Република Македонија   
 Мобилни податочни услуги во роаминг 
 Преносливост на броеви за јавни мобилни комуникациски услуги 
 Пристап до броеви за услуги со додадена вредност (Value Addess Services - VAS) на 

основа на применливата регулаторна рамка во Република Македонија   
 Препаид и постпаид билинг  
 Поддршка за администрација на тарифните планови 
 Веб интерфејс (frontend self care алатка) за Претплатници  
 Веб интерфејс (frontend) за Препродавач 
 Извештаи за користење на Услугата  
 Систем за прифаќање и управување со повици на Претплатници (Call Center)  за 

справување со одредени барања од Претплатниците  
 Техничка поддршка (соодветната техничка поддршка ќе биде дополнително утврдена 

во рамки на Договорот за Препродажба) 
 

2. Мобилни говорни услуги во Република Македонија  

2.1. Општо: Говор 
На основа на СИМ картичките кои Препродавачот ги купува од one.Vip, Препродавачот ќе 

има можност да им овозможи на Претплатниците да воспоставуваат и примат говорни 

повици: 
Откако Претплатниците ќе ги исполнат Предусловите од клаузулата 17 ќе бидат во можност 

да примаат говорни повици кои се терминирани во јавната мобилна комуникациска мрежа на 

one.Vip. Исто така, тогаш ќе бидат во можност да воспоставуваат говорни повици кон било 

која дестинација (вклучувајќи специјални броеви и броеви на служба за телефонски именик) 

наведена во Интерконекциски ценовник применлив од време на време, а којашто дестинација 

(во моментот на повикот) е технички достапна.  

2.2. GSM стандардни опции 
2.2.1. Генерално 

Услугата на one.Vip вклучува GSM стандардни опции опишани во подклаузулите на оваа 

клаузула 2.2. Таквите опции можат да бидат забранети ако СИМ картичката на 

Претплатникот е во роаминг на мрежа (види клаузула 5) која што не ја поддржува 

конкретната опција/опции. 
 

2.2.2. Претставување на Идентификација на Повикувачка линија (CLIP) 

Се додека телефонскиот број на повикувачката линија се пренесува до one.Vipи 

повикувачката линија не се определила да го спречи претставувањето на својот телефонски 

број (види потточка  2.2.3 за CLIR), one.Vipдо СИМ картичката на Претплатникот ќе ја 

пренесе информацијата за телефонскиот број на повикувачката линија.  
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2.2.3. Ограничување на Идентификација на Повикувачка линија  (CLIR) 

one.Vipнема да пренесува до СИМ картичката на Претплатникот информација за 

телефонскиот број на повикувачката линија доколку повикувачката линија се определила 

оваа информација да не се прикажува.  
one.Vipнема да спречи претставувањето на бројот на повикувачката линија во случаите 

наведени во применливите законски одредби, на пример доколку повиканиот број припаѓа на 

служба за итни повици (против-пожарна служба, полиција, здравствена установа, ...) или во 

случај на законско следење на комуникации или во случај на текстуални пораки.   

2.2.4. Повик на чекање 

Кога било Претплатникот да прими говорен повик во време кога во моментот реализира друг 

повик, one.Vipќе го информира Претплатникот за повикот на чекање со 30 секунди 

позадински звук. Во текот на овие 30 секунди Претплатникот може да се префрли на повикот 

кој чека и да го стави другиот повик на чекање.  
Претплатникот може да избере да ја деактивира или активира опцијата повик на чекање.  

2.2.5. Барање додека активен повик се става на чекање  

Во тек на времетраењето на секој говорен повик Претплатникот може да избере да го стави 

активниот повик на чекање, да започне друг повик и да врши промена на активен повик без 

да има потреба да прекине повик.  Ова не претставува конференциски повик: Од тука, 

страната која е ставена на чекање нема да биде во можност да ја слуша дискусијата на 

другите две страни. 

2.3. Мултијазична говорна пошта 
Услугата вклучува една засебна говорна пошта за секој MSISDN, за Претплатниците да може 

да зачуваат, бришат или слушаат пораките кои што се оставени за нив. По одреден фиксиран 

временски период секоја порака од говорна пошта ќе биде избришана.  
Претплатникот може да избере да биде воден низ говорната пошта на Македонски или 

Албански јазик.  
Доколку Претплатникот ја провери говорната пошта од друг повикувачки А-број (или во 

некои случаи исто така кога Претплатникот воспоставува повик надвор од Република 

Македонија) различен од бројот алоциран на соодветната СИМ картичка, Претплатникот ќе 

мора да ја внесе нумеричката лозинка (помеѓу 4 и 6 цифри) доставена заедно со секоја СИМ 

картичка. 
Секој Претплатник може да ја деактивира и  повторно активира неговата говорна пошта.  
Речникот користен од водењето низ говорната пошта и од текстуалните пораки генерирани 

преку говорната пошта нема да реферираат на Препродавачот или на брендот и името на 

Препродавачот.  
Говорната пошта нема да зачувува дојдовни факсови и Услугата не вклучува факс пошта.  

2.4. Пренасочување на повик 
Пренасочувањето на повик дефинира кои од дојдовните повици кон СИМ картичка (во врска 

со Услугата) ќе бидат пренасочени кон говорната пошта на конкретната СИМ картичка: 
 CFNRc (Call Forwarding on Mobile Subscriber Not Reachable - Пренасочување на повик 

кога Мобилниот Претплатник НЕ е Достапен): Дојдовен повик ќе биде пренасочен 

кон говорната пошта кога повиканата СИМ картичка не е достапна (односно, не е 

приклучена на мрежа, апаратот е исклучен, ...): Ова правило нема да биде 

применувано ако повиканата страна го одбие повикот. 

Претплатникот може да преку услугата за грижа на корисници да го вклучи или исклучи 

пренасочувањето на повикот.  
Други правила за пренасочување на повик не се поддржани со Услугата.  
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2.5. Блокирање на одредени услуги по барање од Претплатник  
Секој Претплатник преку услугата за грижа на корисници може да побара да му бидат  

блокирани некоја или сите услуги наведени во точките подоле:  
 Појдовни говорни повици и податочни врски од СИМ картичката на Претплатникот 

кон броеви за служба за телефонски именик (пример 118x) и кон специјални броеви 

во Република Македонија каде надоместоците за повикување може да бидат 

поставени слободно по избор на страната примател:  080x, 089x, 05x, 14x 
 Сите појдовни премиум текстуални пораки и сите дојдовни текстуални пораки кои ги 

плаќа страната примател 
 Национални податочни услуги 
 Податочни услуги во роаминг  
 Говорни услуги во роаминг  

Имплементирањето или покренувањето на блокирање на премиум текстуални пораки и 

дојдовни текстуални пораки кои ги плаќа страната примател одземаат помеѓу 1 и 2 работни 

дена откако конкретната информација е примена од one.Vip. Сите останати блокирања ќе 

бидат поставени и/или отстранети веднаш откако ќе бидат внесени во системите.  
Било кога Претплатникот да бара некои од овие блокирања да бидат активирани, one.Vip 

исто така ќе го информира Претплатникот и  за сите останати можности за блокирање.  

2.6. Суспендирање на индивидуална СИМ картичка (пр. по губење) 
Услугата на one.Vip’s вклучува опција за суспендирање на СИМ картичката на 

Претплатникот (пр. кога СИМ картичката е изгубена или украдена).  
Повици од таквата СИМ картичка во таков случај ќе бидат оневозможени. повиците кон 

телефонскиот број поврзан со таа СИМ картичка ќе бидат пренасочени кон говорната пошта, 

освен доколку говорната пошта за таа СИМ картичка е деактивирана пред суспендирањето.  
Препродавачот може да суспендира индивидуална СИМ картичка (со јавување на број или 

друг начин овозможен за постапување по барања на Препродавачот). Секој Претплатник 

може исто така да побра суспендирање на својата СИМ картичка услуга за грижа на 

корисници. 

2.7. Броеви за итни повици  
Независно дали СИМ картичката на one.Vip е инстерирана во терминалата опрема или дали 

Претплатникот има кредит за повикување на неговата СИМ картичка, Претплатникот кој ги 

исполнува останатите Предуслови (клаузула 17) ќе биде во можност да повикува броеви за 

итни повици. 
Секогаш кога Претплатник ги повикува овие броеви, one.Vipќе ја информира службата за 

итни повици за локацијата на Претплатникот и (доколку е познато за оne.Vip) личните 

податоци (пр. име, адреса, ЕМБГ). 

2.8. Не обезбедување на пристап до службата за телефонски именик, до услуги со 

максимални фиксирани надоместоци за Претплатникот и до услуги со додадена 

вредност (кои што се карактеризирани со Претплатничка тарифа која може да 

биде избрана по желба на страната која ги обезбедува услугите со додадена 

вредност)  
На основа на Услугата, Претплатниците нема да имаат пристап дослужби за телефонски 

именик, до услуги со максимални фиксирани надоместоци за Претплатникот и до услуги со 

додадена вредност (кои што се карактеризирани со Претплатничка тарифа која може да биде 

избрана по желба на страната која ги обезбедува услугите со додадена вредност). Доколку 

Препродавачот сака да дозволи пристап на Претплатниците до вакви услуги, Препродавачот 

ќе треба да склучи дополнителен засебен договор со one.Vip.  
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3. Текстуални пораки  

Откако Претплатниците ќе ги исполнат Предусловите од клаузула 17, ќе бидат во можност 

да примаат текстуални пораки кои или оригинираат од телефонската мрежа на one.Vip или 

терминираат во телефонската мрежа на one.Vip (вклучувајќи специјални броеви). Исто така 

ќе бидат во можност да праќаат текстуални пораки кон било која дестинација (вклучувајќи 

специјални броеви) наведена во Интерконекциски ценовник применлив од време на време, а 

која што дестинација (во моментот на текстуалната порака) е технички достапна. 
Секоја текстуална порака може генерално да вклучува до 160 карактери: пораката може да 

биде и подолга ако е истото е поддржано од страна на терминалниот уред на испраќачот. 

Треба да биде запазено дека one.Vip ќе наплаќа долги текстуални пораки како да се пратени 

повеќе кратки текстуални пораки (од максимум 160 карактери секоја порака). 
Претплатникот може да побара да биде известуван за статусот на испраќање на неговата 

текстуална порака (и). Дополнително треба да биде запазено: Некои уреди не се во можност 

да овозможат барање за нотификација за успешна достава на текстуалната порака. Исто така, 

постојат мрежи кои што не поддржуваат опција за обезбедување на нотификација за успешна 

достава на текстуалната порака. Доколку текстуалната порака е испратена во мрежата на 

трета страна која не ја поддржува оваа услуга, тогаш бидејќи one.Vip нема да прими нема да 

биде во можност да обезбеди нотификација за успешна достава на текстуалната порака.  
 

4. Мобилни податочни услуги во Република Македонија 

4.1. Општо 
Откако Претплатникот ќе ги исполни Предусловите од клаузула 17 и користи мобилен 

терминален уред кој ја поддржува технологијата за пренос на податоци овозможена од 

one.Vip, тогаш Претплатникот ќе биде во можност да користи податочни услуги  на својот 

уред. 
Мобилната податочна услуга е базирана на пакетска комутација (размена со IP базирани 

податочни мрежи). Податочна услуга со комутација на кола не е поддржана. 
На основа на користената технологија Претплатникот ќе дели максимална можна брзина на 

пренос на податоци со сите други активни Претплатници и останати корисници кои се 

закачени на истата радио ќелија на радио пристапната мрежа на one.Vip.  
Максималната можна брзина на пренос на податоци за секој Претплатник исто така зависи 

од растојанието помеѓу уредот на Претплатникот и радио антената. Претплатникот ќе биде 

во можност да постигне максимална брзина на пренос на податоци само под идеални услови.  
Брзината на пренос на податоци на која се реферира во оваа Референтна Понуда се однесува 

на бруто брзина на пренос на податоци (вклучувајќи го и заглавието (header) на податочните 

пакети) измерена на страна на радио антената (а не на страна на Претплатникот).  
Претплатниците ќе треба да ја користат пристапната точка која one.Vip ќе ја определи во 

постапката за имплементација како што ќе биде утврдено во Прилог 2 (Имплементација). 
Согласно со политиката на користење важечка за одреден тарифен на one.Vip кој е предмет 

на препродажба од страна на Препродавачот, one.Vip може да ја намали 

утврдената/кредитирана искористеност на податочни услуги на Претплатникот во 

инкременти од 128kB. По истекот на 60 минути од податочна сесија, one.Vip ќе ја заокружи 

искористеноста на податочни услуги на Претплатникот на следните целосни 128kB (при што 

исто така ќе го намали и кредитот на Претплатникот соодветно). one.Vip нема активно да ја 

крати податочната сесија на Претплатниците. 
Сите податочни услуги кои тригерираат намалување на кредитот на Претплатникот, one.Vip 

ќе му ги фактурира на Препродавачот. 
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4.2. Брзина на пренос на податоци 
one.Vip користи GPRS, UMTS/HSDPA, EDGE и LTE како радио пристапни технологии да 

обезбеди мобилни податочни услуги како дел од Услугата, што е предмет на достапност на 

било кое дадено место во Република Македонија. Максималната брзина на пренос на 

податоци во насока од уред кон радио антена (upstream) и од радио антена до уред 

(downstream) е на во согласност со релевантните стандарди за посочените радио пристапни 

технологии во оваа клаузула. 
 

5. Меѓународен роаминг (податочни услуги, говорни услуги и текстуални пораки) 

Доколку се склучени неопходните договори со мобилни мрежни оператори надвор од 

Република Македонија, Претплатниците (кои користат соодветен мобилен терминален уред) 

ќе бидат во можност да пристапат на мрежата на овие оператори да ја користат Услугата 

согласно клаузулите 2, 3 и 4 и надвор од Република Македонија, а имајќи ги во предвид 

ограничувањата на мрежите на тие оператори. 
one.Vip редовно ќе го информира Препродавачот за промените на односите со роаминг 

партнери кои се достапни на Претплатниците. Сепак,  one.Vip нема да има обврска да ја 

ажурира или модифицира листата на достапни роаминг партнери.  
Некои од дестинациските броеви во роаминг (на пр. броеви со додадена вредност,  броеви на 

кои е овозможено плаќање на страната која прима повик/порака), а кои можат да бидат 

добиени на основа на клаузула 2.1, може да бидат недостапни во роаминг.  
 

6. Законско следење на комуникации 

Секоја Страна ќе биде  усогласена со применливите одредби за следење на комуникации. 

Секогаш кога Препродавачот има податоци кои се предмет на законско следење на 

комуникации, релевантните институции може да се обратат до Препродавачот за таквите 

податоци.  
Ниту една Страна нема да ја известува другата Страна за барањето за извршување на 

законско следење на комуникациите.  
Ниту една страна нема да добие надомест за законско следење на комуникации од трети 

страни (пр. институцијата која бара). 
 

7. Преносливост на Броеви за јавни мобилни комуникациски услуги 

Броевиза јавни мобилни комуникациски услуги кои се користени по основ на Услугата 

можат да бидат пренесени во други мобилни мрежни оператори во Република Македонија 

кои се трета страна (port out). За припејд тарифите, one.Vip ќе биде во можност да обезбеди 

информација само на Претплатниците кои сакаат да го пренесат бројот (port out), доколку 

овие Претплатници имаат доволно кредит да ги покријат надоместоците за пренесување 

вклучувајќи и ДДВ. 
Пренесување на броеви за јавни мобилни комуникациски услуги од други мобилни мрежни 

оператори во Република Македонија кои се трета страна (port in) може да биде направено по 

основ на СИМ картичка, но секое масовно пренесување треба да биде договорено на 

индивидуална основа.  
 

8. СИМ картички 

8.1. Продажба на СИМ картички од страна на one.Vip на Препродавач 
one.Vip ќе му ги продава на Препродавачот сите СИМ картички потребни за Услугата во 

група од 1.000 парчиња. Дистрибуцијата на СИМ картичките до Претплатниците зависи од 

Препродавачот.  
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Постојат два вида на СИМ картички: СИМ картички во нови пакети (“нови СИМ-ови”) и 

СИМ картички во заменски пакети (“заменски СИМ-ови”). Секогаш кога Препродавачот ќе 

нарача СИМ картички, Препродавачот ќе треба да дефинира адреса на испорака во 

Република Македонија и Препродавачот исто така ќе треба да наведе дали овие СИМ 

картички треба да бидат нови СИМ-ови или заменски СИМ-ови.  
Страните ќе соработуваат за бројот на нарачани нови СИМ картички, за од една страна 

Препродавачот да биде обезбеден со задоволителен број на нови СИМ картички и од друга 

страна ресурсите на “HLR” мрежната опрема и расположливиот опсег на броеви да не биде 

блокиран со прекумерен износ на нови СИМ картички кои најверојатно нема да бидат 

активирани во блиска иднина.  
Новите СИМ картички доаѓаат со IMSI којшто е веќе впарен со одреден MSISDN. 

Заменските СИМ картички ќе треба дополнително да бидат споени со претходно 

активираниот MSISDN за Услугата. Во секој случај пакетот ќе вклучува најмалку еден ПИН 

код (кој Претплатникот може да го смени директно преку уредот) и најмалку еден ПУК код.   
Кога е побарано од Претплатникот да го внесе ПИН кодот и внесе 3 пати по ред погрешен 

ПИН код, СИМ картичката ќе биде заклучена и може да биде отклучена единствено со 

внесување на ПУК кодот. Ако 9 пати се внесе погрешен ПУК, СИМ картичката ќе стане 

неупотреблива.   

8.2. Поединечна конфигурација на СИМ картичките 
Поединечната конфигурација на СИМ картичките може да биде договорена посебно (пр. 

околу просторот за Претплатникот да зачувува податоци, претходно конфигурирни контакти, 

графички дизајн,...). 

8.3. Опсег на броеви  
СИМ картичките ќе припаѓаат на опсег на претплатнички броеви за јавна мобилна 

комуникациска мрежа и опсег на IMSI на оne.Vip.  

8.4. Валидност на секоја активирана СИМ картичка 
По првото користење на СИМ картичката, СИМ картичката ќе биде целосно активна за 12 

месеци. Секое надополнување во случај на припеид тарифи ќе го рестартира овој  период од 

12 месеци.  
12 месеци по секое последно надополнување, Услугите за таа СИМ картичка ќе бидат 

ограничени: Веќе нема да биде во можност да се користат податочни услуги или да се праќа 

СМС или да се воспостави повик. Како и да е, надополнувањето се уште ќе биде возможно и 

истото целосно ќе ја реактивира функционалноста на СИМ картичката. Ако Претплатникот 

не успее на надополни кредит, СИМ картичката ќе биде деактивирана еден месец подоцна.  
На барање на Препродавачот, one.Vip ќе му го плати останатиот кредит од таквата 

деактивирана СИМ картичка на Препродавачот и ќе му наплати на Препродавачот 470,0 

МКД (нето) за секое рефундирање од деактивирана СИМ картичка. 
 

9. Контакт за решавање на технички проблеми на Препродавачот 

one.Vip му обезбедува контакт за решавање на технички проблеми на Препродавачот, 

пришто Препродавачот не смее да го пренасочи својот Претплатник кон својот контакт за 

решавање на технички проблеми. 
Секогаш кога one.Vip е информиран за проблем со Услугата, one.Vipќе отвори тикет за 

решевање на проблемот, ќе ја истражи причината за проблемот и ќе утврди потребни чекори 

да го реши проблемот.  
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10. Контакт за решавање на технички проблеми на Претплатникот 

one.Vipќе обезбеди услуга за грижа на корисници за справување со следниве барања и 

прашања за Претплатниците на Препродавачот: 
 Промена на тарифен план 
 Трансфер на кредит помеѓу MSISDNs 
 Дополнување на кредит на (припејд) MSISDN 
 Блокирање и одблокирање на СИМ картичка 
 Блокирање и одблокирање на броеви за услуги со додадена вредност 
 Промена на СИМ картички 
 Информации за наплатени услуги 
 Основна техничка поддршка (на пр. подесување на APN) 
 Деактивирање и реактивирање на говорна пошта 
 Промена на сетинзи за пренасочување на повик 
 Поддршка за преносливост на броеви за јавни мобилни комуникациски услуги 

Преку услугата за грижа на корисници ќе се пристапува на CRM алатка со цел да се 

документираат сите барања/прашања и контакти со/од Претплатниците. За избегнување на 

забуни: one.Vipќе ги процесира овие податоци како што ќе биде посочено од Препродавачот 

кој ќе биде контролор за податоците и кој ги поседува податоците (за детали види клаузула 

11). 
Претплатникот може да ја добие услугата за грижа на корисници алтернативно преку  

 Повик (ќе биде дефиниран од one.Vip) кон скратен број за услуга за грижа на 

корисници кој може единствено да се добие од СИМ картичка која е активна по основ 

на Услугата и која не е во роаминг.  
 Праќање на е-маил до сервис тимот.  

Агентите на услугата за грижа на корисници зборуваат Македонски и Албански јазик. 
Услугата за грижа на корисници ќе биде достапна 24 часа, 7 дена неделно.  
Сите повици кон услугата за грижа на корисници ќе бидат рутирани преку IVR (види 

клаузула 12) што овозможува поединечни агенти да се специјализираат за конкретни типови 

на барања на Претплатниците. 
Препродавачот може да дефинира случаи каде преку услугата за грижа на корисници 

Претплатникот може да ја надополни својата сметка (на трошок на Препродавачот).  
 

11. one.Vip и податоци за Претплатникот 

При управувањето со податоците за Претплатниците, оne.Vipќе постапува во согласност со 

релевантните законски прописи од областа за заштита на податоци применливи во Република 

Македонија: 
one.Vipќе ги процесира и користи личните податоци и процесира резултати во врска со 

податоците за Претплатникот единствено за целите дефинирани од страна на Препродавачот 

и one.Vipќе ги врати таквите податоци и процесираните резултати единствено на 

Препродавачот. one.Vipќе ги открие таквите податоци или процесирани резултати на трети 

страни (или користи таквите податоци или процесирани резултати за сопствени потреби на 

one.Vip) во согласност со експлицитна пишана наредба од Препродавачот. 
one.Vipпотврдува дека целиот кадар на one.Vip кој е инволвиран во процесирањето на 

личните податоци на Претплатникот е обврзан да работи во тајност во согласност со 

релевантната законска рамка. Нивната обврска за доверливост ќе остане на сила дури и кога 

таквиот вработен веќе не ги процесира личните податоци или повеќе не е вработен во 

one.Vip. Таквата обврска за доверливост се однесува на лични податоци на лица и 

партнерства.  
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one.Vip потврдува дека ќе преземе адекватни мерки (во согласност со релевантна и 

позитивна легислатива) со цел да спречи личните податоци на Претплатникот да бидат 

искористени неправилно и да избегне неавторизиран пристап до таквите податоци.  
one.Vip може да искористи и страни кои во негово име и за негова сметка ќе вршат 

процесирање на личните податоци  и ќе обезбеди листа за истите на писмено барање на 

Препродавачот.  
По раскинувањето на Договорот за Препродажба склучен на основа на оваа Референтна 

Понуда, оne.Vip ќе му ги предаде на Препродавачот сите процесирани резултати (во врска со 

податоците на Претплатникот) и било кои документи кои содржат лични податоци за 

Претплатникот.  
По претходно разумно писмено известување, one.Vip му доделува на Препродавачот пристап 

до процесираните податоци за Претплатникот како и можност да ги испитува уредите за 

процесирање на податоци користени за Услугата. На основа на претходно писмено барање 

од Препродавачот, one.Vip ќе му достави на Препродавачот информации кои се потребни за 

верификација дека one.Vip е усогласен со одредбите за заштита на податоците од оваа 

Референтна Понуда. 
 

12. IVR за Претплатници 

one.Vip ќе управува со систем за интелигентен говорен одговор (Intelligent Voice Response - 
“IVR”) кој им овозможува на Претплатниците да го проверат и надополнат својот кредит. 

Исто така, one.Vip ќе го користи  IVR да ги филтрира повиците од Претплатниците кон 

услугата за грижа на корисници за Претплатникот.  
Инструкциите на IVR ќе бидат на Македонски и Албански. Страните може да се согласат да 

користат други и/или брендирани јазични инструкции. Во овој случај Препродавачот ќе му 

ги обезбеди истите на one.Vip на основа на техничките детали дефинирани од страна на 

one.Vip. 
 

13. Кориснички интерфејс за Препродавачот 

one.Vip ќе обезбеди интерфејс на Препродавачот така што Препродавачот ќе може да 

генерира ваучери, истите да ги блокира или да провери дали истите се искористени од 

Претплатникот. 
 

14. Веб интерфејс за Претплатникот („Account manager“) 

one.Vip управува со веб интерфејс каде што Претплатникот може да се логира за да може да 

ги изведе следниве активности: 
 Да добие листа на наплатени ставки за последните 3 месеци 
 Да го види неговиот моментен тарифен план 
 Да ја види датата на истекување на неговата СИМ картичка  
 Да го види достапниот кредит на СИМ картичката 
 Да надополни кредит на (препејд) МSISDN 
 Да го промени тарифниот план 
 Да купи дополнителни (еднократни пакети или повторливи) пакети, ако се достапни  

 

15. Извештати 

one.Vip ќе обезбеди извештаи на основа на податоци кои се релевантни за наплата на 

Услугата на Препродавачот. 
Секогаш кога на Претплатникот му требаат детали за кредитот, надополнувања и/или 

користење на услуги на мобилниот број добиен како дел од Услугата, one.Vip ќе му ги 
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обезбеди овие детали директно на Претплатникот преку веб интерфејсот за Претплатникот 

(види клаузула 14). one.Vip ќе обезбеди копии од овие детали на Препродавачот ако е 

потребно во врска со приговор, тужба или судски спор помеѓу Препродавачот и одреден 

Претплатник. 
Понатамошни статистички податоци можат да бидат договорени на основа случај по случај. 
 

16. Поддршка за наплата 

16.1. Тарифен план и билинг инкременти 
one.Vip ќе го поддржи Препродавачот при сетирање на тарифите со обезбедување на 

електронска форма за неговиот тарифен план. 
Генерално, цените за Претплатниците за настаните кои се наплаќаат можат да бидат 

еднократни или зависни од времетраењето. Во секој случај, повиците кон националните 

сервисни броеви (т.е конекција кон Македонските опсези на броеви 118x, 08x and 05x) ќе 

бидат наплатени во согласност со регулираните услови и во применливи вредности изразено 

во секунди, минути или по настан.  

16.2. Припејд наплата 
one.Vip ќе зачувува податоци за секој кредит на сите активни СИМ картички опфатени со 

Услугата.  
Секој Претплатник може да го зголеми кредитот на својата СИМ картичка со надополнување 

на својата сметка со ваучер. Се додека СИМ картичката има одреден кредит,  one.Vip ќе му 

дозволи на Претплатникот користење на услуги кои се наплаќаат.  
Секогаш кога Претплатникот ја користи СИМ картичката за услуги кои се наплаќаат,  

one.Vip ќе го намали кредитот на СИМ картичката во согласност со применливиот тарифен 

план. Во моментот кога останатиот кредит нека да биде доволен, one.Vip ќе ја прекине 

конекцијата на конкретната СИМ картичка до услугите кои се наплаќаат. 
Претплатниците може да се информираат за статусот на нивниот моментен кредит: 

 со прашање до Претплатничката услуга за грижа на корисници (види клаузула10) 

и/или  
 со повик кон IVR (види клаузула 12) и/или  
 со проверка преку интернет преку веб интерфејсот (види клаузула 14) и/или  
 со испраќање на текстуална порака со содржина и до број кои one.Vip ќе ги дефинира 

дополнително.  

16.3. Ваучери и надополнување на кредит на Претплатникот 
one.Vip ќе генерира кодови за ваучери (секој од нив со кредит изразен во Евра и вклучен 

ДДВ). one.Vip ќе му ги обезбеди овие кодови за ваучер на Препродавачот спремни за 

симнување од веб портал на one.Vip.  
Задача на Препродавачот е да ги продава (или да ги доставува на друг начин) кодовите за 

ваучерите со цел тие да можат да надополнат кредит.  
При користење на ваучерите, Претплатниците можат да надополнат кредит или преку IVR 

(види клаузула 12), со испраќање на текстуална порака или преку веб интерфејсот за 

Претплатникот (клаузула 14).  
Веднаш откако ваучерот е искористен за надополнување на кредит за Претплатникот, овој 

ваучер ќе биде валидиран и нема да може да се искористи повторно.  
one.Vip ќе обезбеди веб портал каде Препродавачот ќе може да ги гледа ваучерите кои веќе 

се искористени и каде Препродавачот ќе може да ги деактивира (во случај на кражба на 

ваучер) ваучерите и да ги реактивира тие ваучери кои Препродавачот претходно ги 

деактивирал преку овој портал.  
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16.4. Постпејд наплата 
one.Vipго следи секое користење на Услугата од страна на Претплатникот кое се наплаќа и 

ги поддржува активностите за наплата на Препродавачот на еден од следниве наведени 

начини: 
 one.Vipја принта и ја испраќа фактурата до адресата на Претплатникот за достава на 

фактура (согласно зачуваното во податочната база) 
 one.Vipобезбедува CDR-и за постпејд Претплатниците на Препродавачот 
 one.Vipобезбедува “рејтани” CDR-и за постпејд Претплатниците на Препродавачот 

Забелешка: Податоците за наплата на искористената Услуга од страна на Претплатникот 

додека е во роаминг може исто така да бидат обезбедени (или прикажани во фактурите на 

Претплатниците) во подоцнежните билинг циклуси.  
Во текот на имплементација на Услугата, Страните ќе се договорат за деталите во рамката 

утврдена во Прилог 2 (Имплементација). 
 

17. Предуслови 

За фактички да почне да се користи Услугата, Претплатникот треба да започне да користи 

одредена СИМ картичка во незаклучен активен мобилен терминален уред усогласен со 

GSMA стандардите кој е погоден да користи иста технологија како користената за 

обезбедување на Услугата, да внесе ПИН код (освен ако Корисникот претходно го откажал 

предусловот за внесување на ПИН) и да го логира уредот на мобилна мрежа на one.Vip во 

Република Македонија или во мобилната мрежа на еден од роаминг партнерите со кои 

one.Vip може повремено да  ја обезбедува Услугата. 
За да воспостави повик, прати текстуална порака или да користи податочни услуги 

Претплатникот треба да има доволен кредит на неговата СИМ картичка, а во случај на 

припеид да изврши и отклучување на СИМ картичката преку еден од начините за 

регистрација на неговите лични податоци согласно процедурите на one.Vip.  
Претплатникот треба да биде поврзан на мобилната мрежа на one.Vip во Република 

Македонија (или на мобилната мрежа на еден од роаминг партнерите со кои one.Vip може 

повремено да ја обезбедува Услугата). 
 

18. Идентификација на мобилната мрежа 

Во формата за нарачка, Препродавачот може да побара на Претплатниците вообичаено 

(зависно од мобилните уреди или делот од системскиот софтвер кој се користи) да им биде 

претставен уникатен назив на мрежа откако Претплатникот ќе се поврзе на мобилната мрежа 

на one.Vip во Република Македонија. Доколку таков назив не е побаран, one.Vip произволно 

ќе ги користи називите на својот бренд или подбренд. 
 

19. Текстуални пораки од Препродавачот кон Претплатниците  

one.Vip може да обезбеди поддршка така што Препродавачот може да праќа поголема 

количина одеднаш “bulk” текстуални пораки до Претплатниците на Препродавачот. Деталите 

(вклучувајќи ја цената) ќе бидат договорени на случај по случај основа.  

20. Квалитет на Услугата  

one.Vip може да ја суспендира Услугата во случај на планирано одржување. one.Vip ќе 

настојува да ги минимизира прекините во неговата мрежа и ќе обезбеди известување до 

Препродавачот за секој предвиден прекин како што е разумно применливо.  
one.Vip ќе ја обезбеди Услугата на ниво на квалитет еднакво на нивото кое one.Vip го 

обезбедува на неговите претплатници.   
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ДЕЛ 2 

Општи услови: Мобилна Препродажба 
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Овие Општи услови се применуваат на оние договори со кои one.Vip и Препродавачот се 

договараат да ги применуваат. Во случај на несогласување помеѓу овие Општи услови и 

Договорот за Препродажба, ќе преовладуваат одредбите од Договорот за Препродажба.  

 

1. Дефиниции 

Комерцијален Датум на Почеток го означува датумот на кој оne.Vipзапочнува да ја 

обезбедува Услугата (како што е дефинирано во Дел 1) подготвена за употреба без одлагање 

од страна на Препродавачот; сепак, доколку Препродавачот даде Известување до one.Vipза 

испад на Услугата во рок од 5 Работни дена откако иницијално е започнато обезбедувањето, 

Комерцијалниот Датум на Почеток за оваа Услуга ќе биде датумот на кој испдот ќе биде 

отстранет.   

Краен Датум значи утврденото во подклаузула 5.3 од овие Општи Услови.  

Иницијален Услов значи утврденото во подклаузула 2.1 од овие Општи Услови. 

Правата од Интелектуална Сопственост се однесува на патент, авторски права, заштитен 

знак, трговско име, знак на услугата, морално право, право на дизајн, право на базата на 

податоци, експертиза, име на домеин, трговски тајни и сите и сите други права на 

интелектуална сопственост регистрирани или не-регистрирани или се во состојба за 

регистрација и дали важат во Република Македонија или кој било друг дел на светот. 

Известување значи утврдено во клаузула 21 од овие Општи Услови.  

Услуги или Услуга значи утврденово Дел 1 (Опис на Услугата). 

Работен Ден ќе биде секој ден од Понеделник до Петок кој не е државен празник на 

Република Македонија.  

 

2. Период и Раскинување на Договори 

2.1. Период 
Договорот ќе стапи на сила за минимален период од 3 години семтано од Комерцијалниот 

Датум на Почеток (понатаму: Иницијален Период). Препродавачот има еднострано право 

да го продолжи Иницијалниот Период за дополнителен период се до истекот на 10 (десет) - 
годишнината од денот на одобрувањето на спојувањето помеѓу ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 

Скопје и ОНЕ-Телекомуникациски Услуги ДООЕЛ Скопје од страна на Комисија за Заштита 

на Конукренција на Република Македонија (Продолжен Период), освен доколку договорот 

помеѓу one.Vip и Препродавачот се раскине во текот на Иницијалниот период од страна на 

one.Vip заради причина и на основа на правото на раскинување утврдени подолу.  

2.2. Редовно Раскинување 
За време на Продолжениот Период секоја Страна може да го раскине договорот на крајот на 

секој календарски месец со претходно Известување од 6 (шест) месеци. 

2.3. Раскинување со Причина 
Секоја Страна може да го раскине договорот во секое време со непосреден ефект за време на 

Иницијалниот Период и Продолжениот Период ако некој од следните критериуми е 

исполнет (секоја причина и ниту една не бара Известување за Прекршување во име на 

one.Vip):  
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(а) другата Страна станува предмет на стечајни постапки (вклучувајќи постапки за 

задолжително порамнување) или во постапка на ликвидација (последново се смета дека е на 

сила по информација за назначување на ликвидатор); или 

(б) другата Страна потпаѓа под банкрот дури и доколку не е започната стечајна постапка 

(или запира да ги реализира своите исплати или се соочува со влошување на финансиска 

состојба. на таков начин што правилно продолжување на своето деловно работење е 

загрозено или невозможно); или 

(в) другата Страна не ги исполни било која од материјалните обврски согласно Договорот за 

Препродажба врз основа на оваа Референтна Понуда (обврски различни од обврската за 

плаќање) и таквиот неуспех не се отстрани во рок од 30 дена од добивањето на барањето од 

страната Барател за активности на отстранување (или, во случај Страните да се согласат дека 

такви активности не можат да се обезбедат во рамките на тој временски период, соодветни 

активности на отстранување не започнале во рамките на тој период); или 

(г) Препродавачот не му плати на one.Vip доспеани плаќања во рок од 45 дена по Крајниот 

Датум или 

(д) било која виша сила влијае на другата Страна 20 (дваесет) дена по ред, или 

(ѓ) Препродавачот не успее да обезбеди колатерално осигурување или предвремено плаќање 

во согласност со клаузулата 8 во рок од 30 календарски дена по барање на one.Vip. 

 

3. Суспензија 

Доколку Препродавачот е во надминлива материјална повреда (на пример, неплаќање на 

било кој доспеан износ или прекршување на клаузула 9 од овие Општи Услови) на договорна 

обврска, one.Vip може да се послужи со Известување (во понатамошниот текст 

"Известување за Прекршување") во кое ќе се специфицира повредата и со кое ќе бара да се 

исправи  повредата во разумен рок за надминување. Доколку Препродавачот не успее 

навремено да го исправи прекршувањето во периодот за надминување или ако 

Препродавачот не успее да го обезбеди бараното дополнително колатерално осигурување 

или предвремено плаќање, one.Vip може да го суспендира извршувањето на таквите обврски 

како што е разумно во околностите. 

Во итни околности и во случаи кога SIM картичка (која се користи врз основа на Услугите) 

се користи спротивно на ограничувањата во клаузула 9 од овие Општи Услови, one.Vip може 

да го суспендира извршувањето на своите обврски и своите Услуги како што е разумно да се 

ублажат прекршувањата или да се спречи понатамошно прекршување на обврските (на 

пример блокирање на соодветната СИМ картичка), при што најбрзо можно потоа ќе го 

информира Препродавачот за суспензијата. 

one.Vip ќе ја запре суспензијата штом причините за поведување на истата за тоа престанале, 

освен ако договорот е раскинат во согласност со клаузула 2 од овие Општи Услови. 

 

4. Надоместоци/Наплати 

Во насока на навремено и правилно постапување од страна на one.Vip во врска со своите 

обврски на основа на оваа Референтна Понуда, Препродавачот ќе му плати на one.Vip 

Надоместоци за Оперативни Услуги врз основа на препродажба во согласност со попуст 

применлив на Малопродажните Надоместоци од важечките тарифи на one.Vip (пристап 

“retail minus”) како што е опишано во Прилог 1. 
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4.1. Нето Износи и Валута  
Сите износи се изразени во македонски денари (МКД) и без било каков ДДВ или некој друг 

данок, one.Vip ќе ги фактурира сите износи во МКД и Препродавачот ќе ги плаќа сите 

фактури во МКД.  

4.2. Повторливи Надоместоци 
Ако е договорено поединечно во договор врз основа на оваа Референтна Понуда, 

Препродавачот ќе плаќа и повторлив месечен надоместок за Услугата. 

Повторливиот надомест ќе почне да се акумулира од денот по Датумот на Комерцијален 

Почеток и ќе престане да се акумулира кога договорот ќе заврши. Секогаш кога Датумот на 

Комерцијален Почеток не е првиот ден од календарскиот месец или Услугата завршува пред 

последниот ден од календарскиот месец, one.Vip ќе наплаќа 1/30 од месечниот повторлив 

надомест  за секој календарски ден за кој Услугата е обезбедена во тек на таков нецелосен 

календарски месец. 

4.3. Неповторливи Надоместоци  
Ако е договорено поединечно во договор на основа на оваа Референтна Понуда, 

Препродавачот ќе плаќа неповторливи надоместоци.  

4.4. Надоместоци за користење 
Ако е договорено поединечно во договор на основа на оваа Референтна Понуда,  

Препродавачот ќе плаќа надоместоци кои зависат од тоа колку Услугата е искористена. 

Страните ќе се договорат за единиците (на пр. времетраење, износот на податочен сообраќај 

и текстуални пораки) и билинг инкрементите кои ќе се применуваат за наплата на 

искористениот сообраќај. 

 

5. Наплата 

5.1. Адреса за Фактура 
one.Vipќе ги испраќа своите фактури до адреса дадена од страна на Препродавачот. Адресата 

ќе бидe иста за сите услуги кои Препродавачот ги добива од one.Vip.  

5.2. Наплата на Договорни Надоместоци 
Неповторлив надомест ќе биде фактуриран на Препродавачот веднаш по Датумот на 

Комерцијален Почеток (на пример, надоместоци за инсталација кои што ќе бидат 

фактурирани по Датумот на Комерцијален Почеток). 

Почнувајќи од Датумот на Комерцијален Почеток повторливите надоместоци ќе бидат 

фактурирани месечно однапред. 

Фактурите исто така може да вклучуваат било кој од овие надоместоци кои не се (или се 

неправилно) фактурирани претходно, доколку би можело или требало да бидат фактурирани 

во последните три години (на пример, надоместоци за роаминг). 

5.3. Краен Датум 
Краен Датум ќе биде 30 (триесеттиот) ден по датумот на фактурата. Доколку Препродавачот 

ја прими фактурата најдоцна во рок од 15 дена од датумот на фактурата и го докаже 

задоцнетиот прием пред one.Vip, Крајниот Датум ќе биде 15-тиот ден од денот на приемот на 

фактурата. 
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5.4. Плаќање 
Препродавачот ќе ги подмирува фактурите навремено, така што секое плаќање ќе биде 

прокнижено на банкарска сметка one.Vip на или пред Крајниот Датум. 

Плаќањето се врши на било која од банкарски сметки one.Vip како што е утврдено во 

фактурите на one.Vip.  

Плаќањата на Препродавачот ќе бидат без да се земат во предвид било какви надоместоци 

или провизии на комерцијалната банка каде се врши уплатата. 

5.5. Детали за плаќањето  
Препродавачот ќе го информира one.Vip за сите детали (на пример број на фактура, период 

на фактурирање) со цел да се потврди плаќањето од страна на Препродавачот. 

Информациите ќе бидат дадени или по пат на Известување или по e-mail. 

Примената исплата без такви информации ќе биде кредитирана наспроти најдолгиот 

заостанат долг. 

5.6. Приговори во врска со Фактурите 
Препродавачот, може да поднесе приговор по однос на фактурираниот износ до Крајниот 

Датум на соодветната фактура. Фактурираниот износ ќе се смета за прифатен ако нема 

Известување за приговор до one.Vip во тој период. 

Приговор за секој фактуриран износ ќе биде даден во форма на Известување и ќе ги содржи 

сите информации потребни за one.Vip да разбере на кој износ се однесува приговорот, зошто 

приговорот е покренат и кои докази го поддржуваат приговорот. Заради избегнување на 

сомнеж: Таков доказ може да биде испратен заедно со приговорот или посебно (на пример, 

во посебен e-mail или писмо), но треба да биде испратен до one.Vip без непотребно одлагање. 

Страните ќе применуваат разумна и добра волја за решавање на споровите по фактура во рок 

од 30 календарски дена од денот на приемот на Известувањето. Во случај приговорот да не е 

решен во рамките на тие 30 дена, Препродавачот може да именува свој извршен/главен 

директор и one.Vip ќе го стори истото, така што приговорот може да биде разгледуван од 

Страните на ниво на извршни/главни директори. Доколку овие двајца извршни/главни 

директори не успеат да го решат приговорот во рок од 15 дена од денот на упатувањето, 

секоја од Страните може да започне постапка како што е утврдено во клаузулата 19 од овие 

Општи Услови. 

Доколку приговорот е оправдан, one.Vip ќе ги направи сите релевантни корекции во 

наредната фактура или ќе издаде книжно одобрение. Приложувањето на приговорот нема да 

ја ослободи Страната која приговара од обврската за сите оние плаќања до Крајниот Датум, 

кои не се предмет на приговорот (или каде one.Vip веќе го одбил приговорот и каде one.Vip 
ги дал причините за својата одлука) како што е опишано во оваа клаузула. 

5.7. Трошок од Наплата на Долг 
Препродавачот ќе му ги надомести на one.Vip трошоците за потсетување за наплата и 

наплата кои произлегуваат од ненавременото извршување на договорните обврски од страна 

на Препродавачот (ако го има). 

 

6. Порамнување 

one.Vip може да ги порамни износите кои ги плаќа Препродавачот доколку истото е 

применливо согласно Договорот за Препродажба, позитивните законски прописи и 

финансиската практика.  



НЕДОВЕРЛИВА ВЕРЗИЈА 
 

34 
 

 

7. Одданочување 

one.Vip ќе наплаќа ДДВ до степенот до кој важечките одредби тоа го овозможуваат. 

Секоја Страна ќе биде одговорна за плаќање на било какви даноци, давачки и владини 

трошоци, вклучувајќи и државни и локални персонални даноци и даноци на приход, данок на 

продажба и користење, други деловни даноци и трошоци за лиценцирање што произлегуваат 

од тие активности. Сите даноци, давачки и владините трошоци предизвикани од овие Општи 

Услови или било каков договор врз основа на Референтната Понуда ќе бидат на товар на 

Препродавачот. 

 

8. Обезбедување на Финансиски Информации; Колатерално Осигурување и Предвремено 

Плаќање 

По барање на one.Vip, Препродавачот  треба да обезбеди финансиски извештаи, кредитни 

извештаи и други информации за да се утврди кредитната способност, како и сите 

информации во врска со неговиот идентитет и неговите правни и договорните капацитети. 

one.Vip има право да бара од Препродавачот да обезбеди соодветно колатерално 

осигурување или предвремено плаќање. 

Обезбедувањето на плаќањето може да се бара и во форма на повторлива Банкарска 

Гаранција со износ доволен за да се покријат 6 (шест) месеци од продажбата на 

Препродавачот, на основа на повисокиот износ од неговото Предвидување за Препродажба 

на Тарифи и Волумен на Сообраќај од Препродажба и доколку е применливо, неговите 

фактички (наплатливи) износи на препродажба, сметајќи од Комерцијалниот Датум на 

Почеток. 

Препродавачот ќе го ревидира Износот во Банкарската Гаранција на секои 3 (три) месеци, на 

начин што Препродавачот ќе ја промени Банкарската Гаранција со новопресметана вредност 

на Износот и достави дo one.Vip во рок од 15 (петнаесет) дена по истекот на конкретен 

период од 3 (три) месеци, при што новопресметаната односно ревидирана вредност на 

Износот во ревидираната Банкарската Гаранција ќе биде вредноста на повисокиот износ 

определен со споредба на помеѓу: 

(а) износот на наплата пресметан на основа на Предвидувањето за Препродажба на Тарифи 

(кои се обезбедени согласно Референтната Понуда) и Волуменот на Сообраќај од 

Препродажба за период од шест (6) месеци кој следи по ревизијата, и 

(б) фактички фактурираниот износ на основа на Препродажба на Тарифи (кои се обезбедени 

согласно Референтната Понуда) и Волуменот на Сообраќај од Препродажба за период од 

последните 6 (шест) месеци за кои е извршена наплата пред ревизијата. 

Предвидувањето за Препродажба ќе биде утврдено во согласност со Прилог 3 и ќе биде 

разгледувано и договорено однапред за секој квартал од Страните на последователна 

квартална основа. 

 

9. Прифатлива Политика на Користење  

Препродавачот нема да ги злоупотребува или ги користи за измама Услугите на one.Vip и 

Препродавачот не смее да поддржува или да не постапува по такво однесување од 

Претплатникот (кога Претплатникот користи услуга што се обезбедува врз основа на 

Услугата). 
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При користење на Услугата (или било која услуга која се обезбедува врз основа на Услугата) 

Препродавач не смее да се извршува било што од следново и Препродавачот ќе утврди 

ефективни мерки за да се избегне било што од следново да биде направено со СИМ 

картичките кои се користат во врска со било која услуга која се обезбедува врз основа на 

Услугата: 

 праќање на несакан e-маил порака која може да предизвика поплаки од корисници кои 

примаат таков несакан e-маил (примачи) или испраќање на “SPAM” или “PHISHING” 

пораки; 

 праќање на големи количини на несакани или небарaни e-mail (“mailbomb”) до е-маил 

адресата на секое индивидуално лице; 

 вршење на неовластени обиди, без разлика дали успешни или не, за да се добие 

пристап до било кој заштитен компјутерски ресурс (“spoofing”); 

 добивање или обид да се добие услуга од страна со било какви средства или уред со 

намера да се избегне плаќање; 

 добивање неовластен пристап, измена, уништување, или да направи било каков обид 

за тоа, до било каква информација на друг корисник со какви било средства или уред; 

 свесно вклучување во какви било активности што ќе предизвика одбивање на услуга 

(на пример, синхронизиран број на секвенцирани <SYN> напади) до секој корисник; 

 користење или помош за користење на било која Услуга за кршење на важечките 

закони; 

 пренесување на навредлива содржина, навреда, расизам, ксенофобичен или неморален 

карактер или содржина која поддржува насилство; 

 користење на СИМ кутии (SIM boxes уреди) мобилни портали или слична опрема за 

цели на нелегален пренос на говорен сообраќај или слично, во врска со Услугата или 

во врска со било која услуга која се обезбедува врз основа на Услугата. 

 

10. Забрана за препродажба на Услугата 

Препродавачот не смее да ја препродава Услугата (во целост или делумно) на трети страни 

кои не се Претплатници, односно на други телекомуникациски оператори или даватели на 

услуги (вклучувајќи и препродавачи). 

При користење на Услугата (во целост или делумно) за да обезбедат мобилни 

телекомуникациски услуги за Претплатниците, Препродавачот не смее да користи 

брендирање на трети страни или брендирање, која наликува на брендирање на трети страни 

или на друг начин да ги крши сите Правата на Интелектуална Сопственост на трети страни. 

Препродавачот може да ја користи Услугата (во целост или делумно) за да обезбеди мобилни 

телекомуникациски услуги за Претплатниците, без оглед на тоа колку од сопственото 

брендирање на Препродавачот може да биде вклучено. 

Препродавачот самостојно ќе ги утврди и наплаќа своите надоместоци кон Претплатниците. 

Ништо од овде нема да значи која било обврска на one.Vip кон било која трета страна, 

особено не за обезбедување на Услугата. 
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11. Без Партнерство 

Се од утврдено овде нема да се смета или да се толкува дека претставува партнерство, 

агенција или заедничко вложување помеѓу Страните. 

Ниту една Страна нема да биде или да се претставува себеси да биде вработен, агент, 

претставник, партнер или заеднички вложувач на другата Страна. Ниту една Страна нема да 

има право, власт или моќ да се претпостави или создаде било каква обврска во име на или во 

име на другата Страна или да дејствува поинаку во име на другата Страна. 

Секоја Страна за цело време ќе остане независен соработник целосно одговорен за своите 

дела или погрешни постапки, вклучувајќи ги и оние на неговите вработени или агенти. 

 

12. Одобренија 

Секоја Страна потврдува дека ги има добиено сите дозволи, одобренија, согласности, 

авторизации, регистрации, консултации, нотификации и лиценци кои се потребни да се 

извршуваат овде превземените обврски (“Одобренија”). 

Страните ќе ги добијат и одржуваат сите Одобренија за цело време во текот на ефективноста 

на секој договор склучен врз основа на Референтната Понуда. 

Секоја Страна е должна ја информира и другата Страна за ограничувањата вклучени во 

Одобренијата. 

 

13. Заштита на податоци 

Страните се усогласени со националните релевантни законски прописи и Европските 

директиви за заштита на податоците. Непридржување кон одредбите за заштита на 

податоците претставува материјална повреда. 

 

14. Виша Сила 

Настан се смета за "виша сила", ако го прави невозможно за една Страна да ги исполни 

своите договорни обврски и ако таа Страна не можела разумно го очекува настанот и, исто 

така, не може да го контролира настанот. Нема да се смета дека Страната доцни или 

прекршува било кои од своите обврски, ако и до степен дека вршењето на таквата обврска е 

спречено или одложено поради виша сила. 

Страната погодена од виша сила, без непотребно одлагање даде Известување за тоа (како и 

за секој престанок на виша сила) на другата Страна и ќе ги вложи сите напори за да се 

избегне или минимизираат ефектите од виша сила. 

Откако виша сила трае континуирано во период од 20 (дваесет) дена,  другата Страна има 

право (но не и обврска) да го прекине соодветниот договор за Услугата веднаш по претходно 

дадено Известување како што е наведено во подклаузула 2.3 погоре. 

 

15. Пренесување 

Препродавач не може го пренесе договорот без претходно писмено одобрение од one.Vip кое 

нема да биде непотребно одолжувано или задржано. one.Vip може да пренесе некои или сите 

права, интереси и обврски на било која здружена компанија во својата група под услов дека, 

сепак, one.Vip ќе му достави Известување за истото на Препродавачот. 
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Секое пренесување без потребното одобрување ќе биде ништовно и неважечко. 

 

16. Откажувања 

Негрижа или задоцнување од која било Страна во вршењето на било кое право, моќ или 

решение нема да значи откажување од некое такво право, моќ или решение. 

Откажувањето од која било Страна во целост или во дел од прекршување или 

неисполнување во целост или парцијално направено од другата Страна, нема потоа да може 

се толкува како откажување од било каков подоцнежен прекршок или неисполнување од 

слична природа согласно оваа клаузула. 

 

17. Одговорност и Обесштетување 

17.1. Неограничена Одговорност 
Ништо нема да исклучи или ограничи одговорност на секоја Страна: 

(а) за измама или смрт или лична повреда предизвикана од сопствена невнимателност или (б) 

согласно важечките законски одредби за одговорност во врска со производ. 

Исто така било каква обврска за плаќање на неплатени фактури или за одобрување кредити 

во ниеден случај нема да биде ограничена со оваа клаузула 17 од овие Општи Услови. 

17.2. Ограничена Одговорност 
one.Vip нема да има никаква одговорност за било каква трансакција која Препродавачот ја 

започнал со трети лица, при користењето на било која Услуга. 

one.Vip ќе нема никаква одговорност или одговорност за содржината пренесувана преку 

било која Услуга или за какви било информации или содржини на интернет. Ова не се 

однесува на содржината понудена од страна на one.Vip. 

Кога трето лице покренува било какви барања во врска со содржината што се пренесува од 

или до Препродавачот со користење на било која Услуга, Препродавачот нема да се повикува 

на one.Vip и ќе овозможи one.Vip да биде без било каква штета како резултат на било која и 

сите такви барања и загуби. Ова не се однесува на барањата кои се однесуваат на содржини 

понудени од страна на one.Vip (на пример, веб-сајтови од one.Vip). 

one.Vip ќе биде одговорен во случај на клаузула 17.1 и во случај кога штетата е предизвикана 

од најмала небрежност; сепак во најголем обем дозволен со закон, побарувањата на 

Препродавачот за штета (вклучувајќи и индиректни штети, консеквентна штета, загуба на 

профит, изгубени податоци, и било какви посебни, случајни или казнени штети) се 

исклучени. 

Кумулативна одговорност на one.Vip за какво било побарување, загуба, штета или 

оштетување ќе бидат ограничени: 

Во однос на било кој индивидуален штетен настан одговорноста ќе биде ограничена на 

износот на надоместоците за користење платени за соодветниот дел од Услугата во 

календарскиот месец во кој била предизвикана штетата; во случај овој износ да надминува 

1.000.000 денари (без ДДВ), тогаш одговорност ќе биде ограничена на 1.000.000 денари (без 

ДДВ). 

Во однос на било која серија на штетни настани во врска со истата Услуга и се случува во 

рок од 12 последователни календарски месеци одговорноста ќе биде ограничена на износот 
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на надоместоците за користење платени за соодветната Услуга во овие 12 последователни 

календарски месеци (првата од овие 12 месеци ќе биде месецот кога штетата се случила); во 

случај овој износ да надминува 6.000.000 денари (без ДДВ), тогаш одговорноста ќе биде 

ограничена на 6.000.000 денари (без ДДВ). 

 

18. Применливи Закони 

Договорот на основа на овие Општи Услови ќе се спроведува во согласност со законите на 

Република Македонија. 

 

19. Јурисдикција 

Сите спорови кои произлегуваат од или во врска со било каков договор на основа на 

Референтната понуда, конечно и исклучиво ќе се решаваат од надлежните судови на 

Република Македонија. 

 

20. Раскинување 

Ако некоја одредба се смета за неважечка или неспроведлива, тоа не треба да влијае врз 

валидноста на останатите одредби. Страните ќе ја заменат секоја неважечка или 

неспроведлива одредба со валидна и применлива одредба која најблиску ја одразува 

смислата и целта на неважечка или неспроведлива одредба. 

 

21. Известувања 

Сите Известувањата треба да бидат на македонски јазик доставени во писмена форма или 

преку е-маил. Конкретно Известување ќе се смета за уредно доставено и примено доколку е: 
 доставено по курир, во времето на фактичка испорака; 
 испратено од прва класа (или еквивалентна) однапред платена и заведена 

испорака на пошта 5 дена од денот на испраќање; 
 испратени по е-маил откако приемот е потврден (посебно од страна на 

примачот, а не само со автоматски одговор по е-маил). 
 

Известувањата до one.Vip во врска со плаќање и/или наплата ќе бидат испратени до 

контактот наведен во фактурата one.Vip. Известувањата до one.Vip во врска со сите други 

прашања ќе бидат испратени до: 
 

one.Vip ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, 

ДЦ Соравија 8-ми кат 

1000 Скопје, Република Македонија 

Емаил: [kontakt@one.vip.mk] 

 
 
 
 
 

mailto:kontakt@one.vip.mk
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Дел 3  

Прилози 
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Прилог 1 Надоместоци 

 

Дел A – Надоместоци за Имплементација на Услугата 

На Препродавачот ќе му бидат наплатени Надоместоци за Имплементација на Услугата 

на основа на оваа Референтна Понуда, во опсег од 4.500.000 - 6.200.000 МКД (без ДДВ) 

(во зависност од степенот на инволвираност на Препродавачот во синџирот на вредност 

“value chain” за обезбедување на Услугите). 

Дел Б – Обврска за Минимален Приход  

Било какви Обврски за Минимален Приход нема да бидат побарани да бидат остварени 

од Препродавачот по основ на оваа Референтна Понуда. 

Дел В – Надоместоци за Оперативни Услуги  

1. Надоместоците за Оперативни Услуги се одредуваат врз основа на препродажба во 

согласност со попустот применет на Малопродажните надоместоци на важечките 

Тарифи на one.Vip (retail minus модел), согласно следнава формула: 

Cпрепродажба = Cмалопродажба× (1 − CP1) 

каде: 

Cпрепродажба претставува Надоместок за Препродажба наменет за Препродавачот; 

Cмалопродажба претставува Малопродажен Надоместок на важечка Тарифа на 

оne.Vip; и 

CP1 претставува контролен процент на попуст, кој не може да биде помал од 

15% и поголем од 20%. 

2. Во случај на пост-пејд Тарифи на one.Vip, Надоместоците за Оперативни Услуги се 

поврзани со Месечните Малопродажни Надоместоци и Малопродажни надоместоци 

за сообраќај (Национални и Меѓународни говорни услуги, СМС, и податочни услуги). 

3. Во случај на при-пејд Тарифи на one.Vip, Надоместоците за Оперативните Услуги се 

поврзани со Малопродажни Надоместоци за Воспоставување на Повик и 

Малопродажни надоместоци за сообраќај (Национални и Меѓународни говорни 

услуги, СМС, и податочни услуги). 

4. Во случај на при-пејд Тарифи на one.Vip, Надоместоците за Оперативни Услуги се 

поврзани со Износите за Надополнување надополнети од страна на Крајните 

Корисници на Препродавачот, Препродавачот ќе добие дел од Износите за 

Надополнување на припеид сметка надополнети од страна на Претплатниците на 

Препродавачот (модел на поделба на приходи (revenue share)), во согласност со 

следнава формула: 
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SS = RA × CP2 

каде: 

SS претставува дел на Препродавачот од приходот добиен од Износите на 

Надополнувања на припеид сметка надополнети од страна на Претплатниците 

на Препродавачот; 

RA претставува Износот на надополнувањена припеид сметка надополнет од 

страна на Претплатниците на Препродавачот; и  

CP2 претставува контролен процент на поделба на приходот, кој не може да 

биде помал од 15% и повисок од 20%. 

5. За избегнување на сомнеж, во случај на користење на Услугите во Роаминг надвор од 

Република Македонија, Надоместоците за Оперативни Услуги се одредуваат врз 

основа на препродажба во согласност со попустот применлив на Малопродажните 

Надоместоци за важечките самостојни При-Пејд Малопродажни Надоместоци по 

дестинација/зона, важечките самостојни Пост-Пејд Малопродажни Надоместоци по 

дестинација/зона и Пост-Пејд Роаминг Пакети на one.Vip (retail minus модел). 
 

6. Наплатата за Говор ќе биде во секунда, за СМС по порака, и за Податоци по KВ, сите 

по основа  повик/СМС/податочна сесија. 
 

7. one.Vip ќе му наплаќа на Препродавачот за сообраќај што потекнува само од 

Претплатниците на Препродавачот и one.Vip ќе ги сноси надоместоците поврзани со 

големопродажниот сообраќај наплатени од страна на други оператори каде што 

сообраќајот е терминиран или генериран во случај на роаминг. 
 

8. За сообраќајот која завршува до Претплатниците во Мрежата на one.Vip, one.Vip ќе ги 

наплаќа надоместоците поврзани со големопродажниот сообраќај. 

Дел Д – Други Надоместоци 

Надоместоци на One.Vip по час по ангажирано лице за завршена задача без 

претходна најава 

6.200 MКД (без ДДВ)  

Изнајмени Линии 

Еднократен Надоместок за инсталација на E1 изнајмена линија на близок-крај: 60.000 

MKD (без ДДВ) 

Месечен Надоместок за E1 изнајмена линија на близок-крај: 10.500 МКД (без ДДВ) 

Месечен Надоместок за администрација, одржување и сигнализација: 11.100 МКД 

(без ДДВ) 

СИМ Картички 
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Надоместок за производство по една СИМ КАРТИЧКА: 62,0 MКД (без ДДВ)  

Надоместок за производство по една Nano СИМ КАРТИЧКА: 80,0 MКД (без ДДВ) 

Надоместоци за Логистика: на основа на фактички трошоци 

Препродавачот треба да номинира еден дистрибутер во Република Македонија.  

one.Vip ќе ги испорача СИМ Картичките до посочениот дистрибутер од 

Препродавачот. 

Преносливост на броеви за мобилни комуникациски услуги (port in and port out) 

one.Vip ќе ја обезбеди функционалноста за преносливост на претплатнички броеви за 

мобилни комуникациски услуги бесплатно.  
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Прилог 2 Имплементација 

1. one.Vip ќе ја изврши Имплементацијата на Услугата, како што е наведено и во 

согласност со Планот за Имплементација кој што ќе биде наведен на крајот од овој 

Прилог 2, но не подоцна од 60 дена од денот на потпишување на договорот врз основа 

на Референтната Понуда. Онаму каде што Планот за имплементација идентификува 

задачи кои треба да бидат преземени од страна Препродавачот со цел да му се 

овозможи на one.Vip да изврши било кој специфичен дел од имплементација на 

Услугите (Задачи на Препродавач), Препродавачот соодветно ќе ги преземе таквите 

Задачи на Препродавач без непотребно одлагање и на свој трошок. 
 

2. one.Vip ќе ги изврши секоја од задачите идентификувани како дел од 

Имплементацијата на Услуги во Планот за Имплементација до секој соодветен Краен 

Датум за Задача назначен за одредена задача во Планот за Имплементација. 
 

3. Доколку, во било кое време, one.Vip стане свесен дека нема (или е веројатно дека 

нема) успешно да изврши некоја од Задачите до предвидениот Краен Датум на Задача, 

ќе го Извести Препродавачот за фактот за доцнењето, причините за доцнењето, 

последиците од доцнењето за остатокот од Планот за Имплементација и предлог како 

ќе го намали доцнењето. one.Vip исто така ќе го извести Препродавачот доколку 

верува дека доцнењето целосно или делумно се должи на неуспехот на 

Препродавачот да преземе Задача на Препродавач (што ќе се окарактеризира како 

Грешка на Препродавачот) во кои околности ќе се применуваат одредбите на 

клаузулата 5 од овој Прилог 2. 
 

4. Независно дали одложувањето се должи на Грешка на Препродавач или не, one.Vip ќе 

ги превземе сите потребни дополнителни средства и напори, и ќе ги преземе сите 

разумни чекори, да се елиминираат или да се намалат последиците од доцнењето. Во 

случај доцнењето да се должи на Грешка на Препродавач, и преземањето на разумни 

дополнителни средства и напори резултира со значителни дополнителни трошоци, 

one.Vip ќе го извести за истото Препродавачот, кој ќе одлучи дали сака да ги сноси 

трошоците за отстранување или намалување на последиците од доцнењето, или да го 

прифатите доцнењето. 
 

5. Доколку one.Vip бил во можност успешно за заврши Задача до соодветниот Краен 

Датум на Задача, но не успее да го стори тоа како резултат на Грешка на 

Препродавачот, на one.Vip ќе му биде дозволено продолжување на времето за 

постигнување на Задача што ќе кореспондира со доцнењето предизвикано од 

Грешката на Препродавачот. one.Vip ќе прави напори на добра волја доцнењето да 

биде што е можно пократко, но Страните разбираат и прифаќаат дека периодите на 

“замрзнување” на технички активности или претходно доделени технички и човечки 

ресурси на други задачи може да предизвикаат дополнително доцнење. 
 

6. Кога доцнењето се припишува делумно на вина на one.Vip а делумно по Грешка на 

Препродавач, Страните ќе преговараат со добра волја со цел да се договорат за фер и 

разумна распределба на одговорноста за доцнењето. 
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7. Планот за имплементација ги утврдува Критериумите за Имплементација. Откако 

one.Vip ќе ја заврши Имплементацијата на Услуги, ќе му овозможи на Препродавачот 

да спроведе Тестови за Имплементација. 
 

8. Препродавачот ќе ги заврши Тестовите во согласност со распоредот кој ќе биде 

наведен на крајот од овој Прилог 2. 
 

9. one.Vip ќе ги обезбеди неопходните асистенции кои се разумно побарани од страна на 

Препродавачот во тек на спроведувањето на Тестовите за Имплементација и one.Vip 

има право да присуствува на Тестовите за Имплементација. 
 

10. Доколку согласно Препродавачот се исполнети сите Критериуми за Имплементација, 

Препродавачот ќе го извести one.Vip во писмена форма дека Тестови Имплементација 

се успешно завршени (Известување за Прифаќање). Со Известувањето за 

Прифаќање се смета дека Препродавачот го доставува како знак на завршување на 

Тестовите за Имплементација, освен доколку Препродавачот го извести one.Vip во 

писмена форма дека Имплементацијата на Услугите не ги исполнила Критериумите за 

Имплементација, за што ќе достави  детали за пропустите во рок од 10 дена од 

завршувањето на Тестовите за Имплементација. 
 

11. Препродавачот ќе се осигури дека Комерцијалниот Датум на Почеток ќе се случи 

најбрзо можно колку што е разумно практично, но не подоцна од 3 (три) месеци по 

издавањето на Известувањето за Прифаќање. 
 

[Страните да подготват, договорат и внесат пред потпишување на Договорот за 

Препродажба, а во согласност со договорената динамика на имплементација и во 

согласност со одредени специфики на Препродавачот: 
 План за имплементација 
 Имплементација на Услуги 
 Критериуми за Имплементација 
 Задачи на Препродавач]  
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Прилог 3 Предвидување на Препродажба 

Препродавачот ќе обезбеди Предвидувања за Препродажба во формати и периоди наведени 

во понатамошниот текст или ако не е поинаку договорено со Страните од време на време. 
 
Предвидувањата за Препродажба ќе го вклучат следново: 

1. Повторливо предвидување 

Достава на деловен план што ќе содржи 12 месечно последователно предвидување за: 

(а) броеви за претплатници/СИМ Картички; и 

б) број на важечки Тарифи на one.Vip разделено по соодветен назив на Тарифа на 

one.Vip кои што Препродавачот ќе ги земе за цели на препродажба на неговите 

Претплатници. 

(в) просечен волумен на искористеност на сообраќај за секој тип на услуга во рамки 

на Услугата. 

г) Превидувањата ќе бидат ревидирани на квартална основа и договрени помеѓу 

Страните.  

2. Маркетинг Информации 

Секоја маркетинг информација за која Препродавачот може да претпоставува дека е 

потребно да се информира one.Vip од време на време, што е предмет на применливите 

законски прописи за заштита на конкуренцијата. 

 

 
 
 
 

 

За one.Vip 
 

....................................... 
Директор 

 
 
 
 
За [Препродавач] 

 
 
 
 
....................................... 
Директор 

 
 

 
 
 
 



 

  
  

 

 

 
   

 
 

  , 
 

  

, 

, 
 

 . 

 
 

-

 
- 

  

 
 

 
  

. 
 

06.07
 

 
 

O

http://www.kzk.gov.mk/images/Vestiimages/1394/%D0%9E%D0%91%D0%92%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98.pdf


  
 

 
 

  

-

 

 

 
O

, 

. 

 


