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1. ПРЕДМЕТ И ДЕЛПКРУГ НА РПИ 

 

Пваа Референтна Ппнуда за Интеркпнекција (РПИ) ги утврдува услпвите, цените, 

начинпт, ппстапката и рпкпвите ппд кпи НЕПТЕЛ ќе ја пбезбеди Интеркпнекциската услуга 

предмет на пваа РПИ на дпмашни пператпри кпи пбезбедуваат јавни кпмуникациски услуги вп 

Репблика Македпнија и кпи се регистрирани вп службената евиденција на Агенцијата за 

електрпнски кпмуникации на Република Македпнија, а кпи бараат впсппставуваое 

Интеркпнеција сп НЕПТЕЛ (ппнатаму вп текстпт: Страна, Дпгпвпрна страна или Пператпр) сп 

цел пвпзмпжуваое на кпмуникација ппмеду нивните Кприсници и Кприсниците на НЕПТЕЛ.  

Страната мпже да ппднесе Бараое за пбезбедуваое на интеркпнекција пд член 2 пд 

пваа РПИ исклучивп ппд услпвите наведени вп пваа РПИ. 

Услпвите пд пваа РПИ претставуваат услпви ппд кпи НЕПТЕЛ е ппдгптвен да превземе 

пбврска за склучуваое на Дпгпвпр за интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ. 

Самп сп прифаќаое на сите пдредби пд РПИ пд страна на пператпр на јавна 

кпмуникациска мрежа не мпже да настане Дпгпвпр за интеркпнекција, туку за Дпгпвпр за 

интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ е пптребнп да се склучи и пптпише ппсебен писмен 

дпкумент (Дпгпвпр за интеркпнекција) сп НЕПТЕЛ.  

Медусебнптп ппврзуваое ппмеду мрежите на НЕПТЕЛ и Пператпрпт ќе се реализира пп 

склучуваое на Дпгпвпр за интеркпнекција вп спгласнпст сп пваа РПИ и пп пптпишуваое на 

Прптпкплпт за тестираое утврден вп истата, спгласнп тпчка 22.1.  

За сите пстанати услуги кпи не се предмет на пва РПИ НЕПТЕЛ и Пператпрпт мпже да 

склучат ппсебен кпмерцијален дпгпвпр. Ваквите услуги ќе бидат пбезбедувани пп ппсебни Е1 

интерфејси, надвпр пд Е1 интерфејсите дефинирани за пптребите на интеркпнекцијата на 

пснпва на пваа РПИ и сппдветнипт дпгпвпр. 

Пдпбрената РПИ пд страна на Агенцијата за Електрпнски Кпмуникации, НЕПТЕЛ вп 

закпнскипт рпк истата ќе ја пбјави на свпјата пфицијална веб страна: 

 

www.neotel.com.mk 

 

  

http://www.neotel.com.mk/
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2. Бараое за заппчнуваое на прегпвпри за склучуваое на Дпгпвпр за  
              интеркпнекција брз пснпва на РИП 

 
2.1. Пптребни дпзвпли и дпкументи издадени пд надлежните пргани 

Ппднпсителпт (ппнатаму вп текстпт: Барател) на Бараоетп за пбезбедуваое на 

интеркпнекција пднпснп за заппчнуваое на прегпвпри за склучуваое на Дпгпвпр за 

интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ (ппнатаму вп текстпт: Бараое), дпставува изјава вп 

кпја ппд целпсна пдгпвпрнпст изјавува дека управува сп јавна електрпнска кпмуникациска 

мрежа и/или пбезбедува јавни електрпнски кпмуникациски услуги вп спгласнпст сп ЗЕК, 

правилата, прпписите пд пбласта на електрпнските кпмуникации и другите ппзитивни 

закпнски прпписи, пднпснп дека ги има дпбиенп сите дпзвпли и пдпбренија издадени пд 

страна на надлежните пргани неппхпдни за изградба, управуваое и рабпта сп мрежа и даваое 

на услуги, и вп наспка на склучуваое на Дпгпвпр за интеркпнекција вп прилпг на Бараоетп ги 

дпставува следните дпкументи: 

 

а) писмена пптврда за извршена регистрација на нптификација за пбезбедуваое 

на јавни електрпнски кпмуникациски мрежи и/или услуги издадена пд АЕК вп 

спгласнпст сп пдредбите на ЗЕК; 

б) кппија пд Решение за дпделуваое на сппдветна нумерација издаденп пд АЕК; 

в) кппија пд Решение за дпделуваое на наципнален кпд за сигнализација 

издаденп пд Агенцијата за електрпнски кпмуникации; 

г) писмена пптврда за имплементирана функципналнпст на Пренпсливпст на 

брпеви спгласнп Правилникпт за пренпсливпст на брпеви издадена пд страна 

на АЕК;  

д) пптпишан Дпгпвпр за непткриваое на дпверливи инфпрмации (Дпгпвпр за 

дпверливпст) сп НЕПТЕЛ пригптвен пд страна на НЕПТЕЛ; и 

д) пстанати дпкументи (дпзвпли, пдпбренија, решенија итн.) пптребни за 

изградба, управуваое и рабпта сп мрежа или за даваое на услуги спгласнп ЗЕК 

и други важечки закпнски прпписи вп Република Македпнија. 

 

2.2. Бараое за склучуваое Дпгпвпр за интеркпнекција 

Пператпрпт кпј е заинтересиран за склучуваое на Дпгпвпр за интеркпнекција врз 

пснпва на пваа РПИ треба да ппднесе дп НЕПТЕЛ писменп Бараое. 

Барателпт пред заппчнуваое на прегпвприте за впсппставуваое на Интеркпнекција 

ппкрај дпзвплите наведени вп тпчка 2.1, вп прилпг на писменптп Бараое за прегпвпри 

ппднесенп дп НЕПТЕЛ е пбврзан да ги дпстави и следните ппдатпци: 

http://www.aek.mk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=363&Itemid=58
http://www.aek.mk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=363&Itemid=58
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- свпјпт назив и седиште; 

- Вид на Интеркпнекциската услуга кпја се бара;  

- адреси на Пристапните тпчки за кпи Барателпт гп ппднесува Бараоетп; 

- предвидуваое на сппбраќајпт за следните 12 (дванаесет) месеци за  

Интеркпнекциската услуга кпја се бара, ппделенп пп месеци. 

- предвидуваое на брпјпт на Е1 пренпснички капацитети/активни Е1  

интерфејси вп рамки на Впдпт за интеркпнекција за првата гпдина пд  

дпгпвпрпт, ппделенп пп месеци;  

- интерфејси, листа и идентификација на негпвите Пристапни тпчки;  

- спецификација на ппремата (хардвер и спфтвер) на негпвата  

интеркпнекциска централа кпја е пптребна за дефинираое на  

параметрите за интеркпнекција и сппдветни сертификати за  

успгласенпст; 

- ппис на мрежна архитектура; 

- правила и принципи на рутираое на сппбраќајпт кпи Барателпт ги  

применува за пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга кпја е  

заинтересиран да ја кпристи. 

Бараоетп ќе се смета за кпмплетнп самп пп дпставуваое на сите пптребни ппдатпци и 

дпкументи утврдени сп пдредбите вп тпчките 2.1 и 2.2. Бараоетп се дпставува на адресата на 

НЕПТЕЛ. 

Вп рпк пд 30 (триесет) дена пд приемпт на кпмплетнп Бараое, НЕПТЕЛ ќе испрати 

известуваое дп Барателпт за датумпт за ппчетпк на прегпвприте вп врска сп склучуваое на 

Дпгпвпр за интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ. Истпвременп сп известуваоетп, НЕПТЕЛ ќе 

му дпстави на Барателпт нацрт Дпгпвпр за интеркпнекција изгптвен врз пснпва на пваа РПИ, 

кпјштп ќе се кпристи какп пснпва вп текпт на прегпвприте. 

Дпкплку за време на прегпвприте НЕПТЕЛ ппбара дппплнителна дпкументација 

пптребна за склучуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ, Барателпт е 

пбврзан да ја дпстави бараната дпкументација за финализираое и склучуваое на Дпгпвпрпт. 

Дпкплку НЕПТЕЛ пцени дека Бараоетп дпставенп пд Барателпт е технички 

непправданп ќе дпстави писменп известуваое дп Барателпт за причините ппради кпи 

привременп ги прекинува прегпвприте за склучуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција врз 

пснпва на пваа РПИ. Секпе пдлпжуваое вп склучуваоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ предизвиканп пд Барателпт ппради ппткрепуваое и/или 

ппдпбруваое на Бараоетп, нема да се вбрпи вп пресметка на крајнипт рпк за склучуваое на 
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Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, пднпснп нема да се смета какп 

дел пд перипдпт пд 45 (четириесет и пет) дена пд прием на целпснптп Бараое. 

Дпкплку НЕПТЕЛ пцени дека Бараоетп треба да биде изменетп и/или дппплнетп вп 

пдредени делпви ќе дпстави писменп известуваое дп Барателпт вп кпе ќе гп извести за истптп. 

Дпкплку Барателпт вп рпк пд 30 (триесет) дена пд денпт на приемпт на известуваоетп не гп 

измени Бараоетп спгласнп ппбараните измени пд НЕПТЕЛ, Бараоетп ќе биде пдбиенп. 

Бараоетп мпже да биде пдбиенп ппради пснпвани причини при штп НЕПТЕЛ ќе гп 

дпстави пдгпвпрпт сп пбразлпжение за пдбиваоетп дп Барателпт, вп писмена фпрма. 

 

2.3. Впдеое на прегпвпри 

Вп текпт на прегпвприте за склучуваое на Дпгпвпр за интеркпнекција врз пснпва на 

пваа РПИ, услпвите дефинирани вп Нацрт Дпгпвпрпт за интеркпнекција изгптвен врз пснпва на 

пваа РПИ мпже да се изменат самп дпкплку предлпжената измена: 

а) не е спрптивна на услпвите дефинирани вп пваа РПИ; 

б) не прекршува важечки прппис ; и 

в) е дпгпвпрена ппмеду двете Страни. 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ треба да биде склучен вп 

перипд пд 45 (четириесет и пет) дена пд приемпт на кпмплетнптп Бараое ппднесенп пд страна 

на Барателпт. 

 

2.4. Оснпвни принципи за спрабптка 

За ппстигнуваое на интеркпнекција спгласнп пваа РПИ, Барателпт ќе ги влпжи сите 

разумни наппри, сп цел: 

а) да гп заштити интегритетпт и безбеднпста на мрежите кпи се ппврзуваат; 

б) да ги заштити ппдатпците кпи Страните медусебнп ги разменуваат; и 

в) да пбезбеди функципнираое на Интеркпнекциската услуга. 

Спрабптка ќе се впди сппред важечките прпписи, а билп кпи технички прашаоа кпи не 

се закпнски регулирани ќе се управуваат вп спгласнпст сп медунарпдните спецификации и 

стандарди. Билп кпе прашаое кпе не е ппфатенп сп прпписите и не е регулиранп сп технички 

спецификации и стандарди ќе биде дпгпваранп ппмеду Страните врз база на „случај пп случај". 

Ппднпсителпт на Бараоетп нема да дпзвпли, намернп или преку неспвеснп пднпснп 

небрежнп ппстапуваое, дејствп вп врска сп свпјата сппствена мрежа кпе би предизвикалп 

штета на мрежата на НЕПТЕЛ.  
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Ппднпсителпт на Бараоетп е дплжен да пбезбеди испплнуваое на параметрите за 

квалитет на Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ вп врска сп кпја се склучува 

Дпгпвпр за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

Интеркпнекцијата ппмеду Страните треба да се впсппстави вп рпк пд 60 (шеесет) дена 

пд датумпт на пптпишуваое на Интеркпнекцискипт дпгпвпр склучен врз пснпва на пваа РПИ, 

дпкплку сите услпви предвидени вп пваа РПИ се задпвплени. 

Дпкплку не е ппинаку дпгпвпренп ппмеду Страните, првипт рабптен ден пп денпт на 

пптпишуваое на Прптпкплпт за спрпведените тестпви вп спгласнпст сп прпцедурата 

дефинирана вп тпчка 5.6. на пваа РПИ, ќе се смета за ден на пперативен ппчетпк сп рабпта. 
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3. ИНТЕРКПНЕКЦИСКА УСЛУГА ПРЕДМЕТ НА РПИ 

3.1 Интеркпнекциска услуга на НЕОТЕЛ 

НЕПТЕЛ ќе му ja пбезбеди на Пператпрпт Интеркпнекциската услуга наведена вп и на 

начин утврден вп Прилпг 2 на дпгпвпрените Пристапни тпчки за интеркпнекција наведени вп 

Прилпг 5 вп спгласнпст сп пдредбите на пваа РПИ. 

Пбезбедуваоетп на Интеркпнекциската услуга наведена вп Прилпг 2 мпже да се 

изврши самп дпкплку Пператпрпт гп има навременп пбезбеденп кпмплетнипт изнпс на 

банкарската гаранција регулирана вп тпчка 11.10. 

Дпкплку Пператпрпт не ги испплни пбврските пд тпчка 11.10, НЕПТЕЛ мпже да пдбие 

пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга и/или да гп прекине Интеркпнекцискипт пристап 

на Пператпрпт. Вп тпј случај пдредбите наведени вп тпчка 11.5 ќе пстанат применливи. 

Страните се дплжни да ппстапуваат вп спгласнпст сп пдредбите за нумерација вп врска 

сп Интеркпнекциската услуга, наведени вп Прилпг 8. 

Ппвиците кпи пптекнуваат пд кприсниците на Пператпрпт кпј ќе склучи Дпгпвпр за 

интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ ќе терминираат вп мрежата на НЕПТЕЛ и пбратнп 

преку капацитетите вп рамките на Впдпт за интеркпнекција. Дпјдпвен сппбраќај пд кприсници 

на други пператпри пд Република Македпнија преку кпнекцијата сп Пператпрпт ќе биде 

прифатен. 

Сите Дппплнителни услуги кпи не се предмет на пваа РПИ ќе се реализираат на 

засебни Е1 интерфејси пднпснп капацитети вп рамки на Впдпт за интеркпнекција и на пснпва 

на ппсебен кпмерцијален дпгпвпр ппмеду Страните. 
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4. НАДПМЕСТПЦИ 

4.1. Надпместпци за интеркпнекција 

Пператпрпт ќе ги снпси Надпместпците за интеркпнекција, вклучувајќи ги 

надпместпците за ппставуваое и пперација сп Впдпвите за интеркпнекција.  

Впдпвите за интеркпнекција (какп дел пд Надвпрешните Секции) ќе бидат пбезбедени 

пд Давател на услуга на изнајмени линии. Пператпрпт вп пптпплнпст ги снпси трпшпците за 

Надвпрешните секции, за впсппставуваое и кпристеое на Впдпвите за Интеркпнекција при 

реализацијата на иницијалната Интеркпнекција, какп и при секпе следнп прпшируваое на 

капацитетите на Впдпвите за интеркпнекција. 

Пператпрпт се пбврзува да ги плаќа дпгпвпрените надпместпци пднпснп трпшпците за 

впсппставуваое на иницијалната Интеркпнекција, за кпристеое какп и секпја следна 

надпградба на Интеркпнекцијата. Пператпрпт ќе ги плати трпшпците за Интеркпнекција на 

пснпва на ценпвникпт на НЕПТЕЛ утврден вп Прилпг 3 „Надпместпци". Пстанатите пдредби за 

прпцедурата на фактурираое се наведени вп член 11. 

Пператпрпт е пбврзан да ги снпси сите дппплнителни трпшпци кпи настануваат вп тек 

на извршуваоетп на ппдгптвителните рабпти и/или тестпви на иницијалнипт или надпградба 

на ппстпечкипт ппсег на Интеркпнекција, вклучителнп нп не пграничувајќи се ппради 

недпстатпк на искуствп вп тестираоетп или недпстатпк на ппрема за тестираое на Пператпрпт 

и/или дпкплку ппради специфични технички карактеристики на ппремата на Пператпрпт 

пптребнп е да се ппстават дппплнителни уреди. На пснпва на пва, НЕПТЕЛ на Пператпрпт ќе му 

ги дпкументира така настанатите трпшпци, земајќи ги вп предвид така настанатите трпшпци и 

земајќи ги вп предвид реалните трпшпци кпи при тпа настануваат. 

Месечните надпместпци телефпнски интеркпнекциски линкпви пд Табела 1. Мпже да 

се делат ппмеду страните сппред учествптп на пстваренипт интеркпнекциски сппбрајќај 

испратен пд страните, дпкплку страната барател ппбара. 

 

4.2. Надпместпци за Интеркпнекциската услуга 

Пператпрпт се пбврзува да ги плаќа Надпместпците за Интеркпнекциската услуга какп 

штп е наведенп Прилпг 3. Пстанатите пдредби за прпцедурата на фактурираое се наведени вп 

член 11.Надпместпците за Интеркпнекциската услуга се наплаќаат врз пснпва на реализиран, 

т.е. пстварен сппбраќај, без разлика дали истипт е наплатен пд крајните кприсници. 

 

 

4.3. Мпмент на настануваое на ппбаруваоата 

Ппбаруваоата за наплата ќе се сметаат за настанати: 

а) за Интеркпнекциската услуга кпја е предмет на наплата - веднаш пп нејзинптп 

пбезбедуваое, вппбичаенп пп истек на месецпт; 

б) за Надпместпците за интеркпнекција кпи се наплаќаат за пдреден перипд - на 

ппчетпкпт или пп истекпт на тпј перипд, пп пдлука на НЕПТЕЛ; 
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в) за еднпкратни надпместпци - Пператпрпт ги плаќа вп вкупен изнпс веднаш пп 

склучуваое на Дпгпвпр за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ или измена на 

Дпгпвпр за интеркпнекција вп врска сп измена на пваа РПИ, пред да се извршат билп какви 

технички мпдификации, тестираое, технички прием, или пстанати активнпсти ппврзани сп 

впсппставуваоетп на Интеркпнекцијата. Еднпкратните надпместпци пп Внатрешна Секција за 

Е1 интерфејсите ќе се фактурираат пп инсталацијата на истите. 

 

 

4.4. Измена на применетите надпместпци 

Измена на применетите надпместпци утврдени вп Прилпг 3 пд пваа РПИ мпже да се 

направи самп сп измена на пваа РПИ какп штп е прппишанп вп член 21. 
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5. ТЕХНИЧКА АРХИТЕКТУРА НА ИНТЕРКПНЕКЦИЈА 

5.1. Впсппставуваое на Интеркпнекција 

 Страните превземаат пбврска да ги интеркпнектираат нивните Мрежи на 

Тпчките за интеркпнекција впсппставени вп спгласнпст сп пваа РПИ и дека ќе пстанат ппврзани 

за времетраеоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ.  

Интеркпнекцијата мпже да се пствари самп ппмеду Пристапните тпчки на НЕПТЕЛ 

дефинирани вп пваа РПИ и пристапните тпчки на Пператпрпт.  

Пристапните тпчки се дефинирани вп склад сп спецификите на архитектурите на 

Мрежите, сместени се вп Мрежите на секпја Страна и се ппд целпсна физичка и лпгичка 

кпнтрпла на секпја Страна.  

Интеркпнекцијата ќе се ппстигне преку еден или ппвеќе Впдпви за интеркпнекција пд 

кпи секпј ќе претставува кпнекција ппмеду Пристапните тпчки на Страните. Интеркпнекцискипт 

сппбраќај кпј ќе се пренесува пп Впдпвите за интеркпнекција ќе биде вп спгласнпст сп негпвата 

спецификација дадена вп пдредбите на пваа РПИ . 

Впдпт за интеркпнекција се спстпи пд пдреден брпј на впдпви секпј сп капацитет пд 2 

Mbit/s.  

НЕПТЕЛ мпже да прифати на свпјата Интеркпнекциска Тпчкаприклучпци на нивп на Е1 

(2 Mbit/s) интерфејс. 

Тпчката за разграничуваое се напда на Впдпт за интеркпнекција и нејзината пплпжба 

мпже да се менува вп зависнпст пд кпристенипт интерфејс за Интеркпнекција.  

За Е1 (2 Mbit/s) интерфејс, тпчката на разграничуваое е сместена на DDF кпнектприте 

каде завршува Надвпрешната секција пднпснп пренпсните системи. 

Внатрешната секција вп Мрежата на НЕПТЕЛ се кпристи за ппврзуваое на Пристапната 

тпчка на НЕПТЕЛ сп системпт на НЕПТЕЛ. 

Секпј Е1(2 Mbit/s) интерфејс пд Интеркпнекциската тпчка на НЕПТЕЛ е ппврзан на DDF 

кпнектпр, кпј е дел пд Внатрешната секција и е вп сппственпст на НЕПТЕЛ.  

Пдгпвпрнпста на НЕПТЕЛ заппчнува сп DDF кпнектпрпт кпј гп ппврзува крајпт на Впдпт 

за интеркпнекција сп ппремата на пренпснипт систем кпја ја кпристи Пператпрпт. 

Сите трпшпци кпи прпизлегуваат пд ппставуваое и пперираое сп Внатрешните Секции 

пптребни за пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга ќе ги снпси Пператпрпт. Сппдветнп, 

надпместпците се дефинирани вп Прилпг 3. 

Вп случај кпга Пператпрпт кпристи пптички пренпсни системи, на негпвп бараое за 

интерфејс ппинакпв пд Е1 (2 Mbit/s) интерфејс, НЕПТЕЛ мпже да пбезбеди STM1 (155 Mbit/s) 

интерфејс сп услуга за дппплнителнп демултиплексираое на нивп на Е1 (2 Mbit/s) интерфејс за 

целите на тпчка 5.1, при штп Тпчката на разграничуваое вп наведенипт случај е сместена на 

пптичките кпнектпри на ODF т.е. пдгпвпрнпста на НЕПТЕЛ заппчнува сп пптичките кпнектпри на 
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ODF. Дпкплку Страните се дпгпвпрат за пвпј начин на Интеркпнекција за истптп ќе склучат 

ппсебен дпгпвпр. 

 

 

5.2. Пристапни тпчки за гпвпрен сппбраќај 

За размена на гпвпрен сппбраќај, Интеркпнекцијата мпра да се пствари сп кпристеое 

на Пристапните тпчки за гпвпрен сппбраќај на НЕПТЕЛ дефинирани вп член 1 пд Прилпг 5 на 

пваа РПИ.  

Страните заеднички ќе ги прпучат Пристапните тпчки на Пператпрпт, заради 

пдредуваое на техничката извпдливпст на бараната Интеркпнекција. 

Брпјпт на Пристапните тпчки и датумпт за пуштаое вп упптреба на истите ќе биде 

дпгпвпрен ппмеду НЕПТЕЛ и Пператпрпт вп писмена фпрма спгласнп дпгпвпрените пдредби за 

планираое вп член 9 на пваа РПИ.  

 

 

5.3. Пристапни тпчки за сигнализациски сппбраќај 

За размена на сигнализацискипт сппбраќај (SCCP/ISUP), Интеркпнекцијата мпра да се 

пствари сп кпристеое на Пристапните тпчки за сигнализациски сппбраќај на НЕПТЕЛ 

дефинирани вп член 2 пд Прилпг 5 на пваа РПИ. 

Страните заеднички ќе ги прпучат Пристапните тпчки на Пператпрпт, заради 

пдредуваое на техничката извпдливпст на бараната Интеркпнекција. 

 

 

5.4. Опис на распплпжливипт интерфејс 

Техничкипт дизајн и впсппставуваое на интеркпнекцискипт систем ќе биде вп 

спгласнпст сп техничките стандарди и спецификации сппред ETSI/ITU-T Аспцијација 

преппраките и/или стандарди наведени вп пваа РПИ. 

Електричните карактеристики на Е1 интерфејс: 

1) мпраат да бидат вп склад сп Преппраката ETS 300 166 (ITU-T G.702, G.703  
G.704, G.707); 

2) за врската ппмеду ппремата на пренпснипт систем и DDF кпнектпрпт мпра  
да се кпристи впредена парица сп импеданса пд 120 пми;  

 

Пстанати карактеристики за E1 интерфејс: 

1) максималнптп загушуваое ппмеду пренпсната ппрема на Пператпрпт и  
пренпсната ппрема на НЕПТЕЛ не смее да премине 12 dB, меренп на  
фреквенција пд 17184 kHz;  

2) максималнипт peak-to-peak jitter на излезнипт птвпр мпра да биде вп  
спгласнпст сп Преппраката G.823 на ITU-T. 
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5.5. Сигнализација и Синхрпнизација на Мрежата 

Сп цел реализираое на Интеркпнекцијата, НЕПТЕЛ ќе му ги пбезбеди на Пператпрпт на 

Пристапните тпчки вп Мрежата на НЕПТЕЛ сппдветни интерфејси за Интеркпнекција сп 

имплементиран систем на сигнализација бр. 7 (SS7).  

Пператпрпт е пбврзан да не пренесува ехп при праќаое на сппбраќај кпн мрежата на 

НЕПТЕЛ, и на свпј трпшпк да имплементира ппништувачи на ехптп.  

Листата на референтните нпрми за ITU-T сигнализацискипт интерфејс бр. 7 (SS7) e 

наведена вп пвoj член. За референтните нпрми кпи се денес на сила релевантни се самп пние 

ревизии и дпдатпци кпи се пфицијалнп пбјавени или вклучени какп дпдатпци или ревизии. За 

референтните нпрми без датум се зема вп предвид ппследната важечка верзија.  

1) Техничка спецификација за сигнализацискипт интерфејс бр. 7 MTP: 

ITU-T Преппраки серија Q – Q.701, Q.702, Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707,  

ITU-T Преппраки серија G – G.703, G.704, G.706, G.783, G.823, G.957, 

ITU-T Преппраки серија I – I.320, 

ETSI дпкумент – ETSI ETS 300 166 

2) Пператпрпт ќе кпристи  ISUP верзии кпмпатибилни сп ппстпечката ISUP верзија 

на НЕПТЕЛ (спгласнп ITU-T ISUP 2000 преппраките) какп и сп идните ISUP верзии 

имплементирани вп мрежата на НЕПТЕЛ. Техничка спецификација за сигнализацискипт 

интерфејс бр. 7 ISUP, сп ппстпечка верзија 4:   

ITU-T Преппраки серија Q – Q.761, Q.762, Q.763, Q.764, Q.765, Q.766, Q.767, Q.850,  

Q.730, Q.731, Q.732, Q.733, Q.734, Q.735,Q.736, Q.737, 

3) Техничка спецификација за сигнализацискипт интерфејс бр. 7 SCCP: 

ITU-T Преппраки серија Q – Q.711, Q.712, Q.713, Q. 714 и Q.716. 

Интеркпнекцијата на Мрежите мпра да се изврши сп кпристеое на сигнализациска 

мрежа сп мрежен индикатпр NAT0 (NI=2). 

Внатре вп Мрежата на Пператпрпт ќе се кпристи друг мрежен индикатпр заради 

впсппставуваое на мрежнп раздвпјуваое на сигнализациската рамнина. 

Максималнптп пптеретуваое на сигнализацискипт впд вп една наспка не смее да 

надмине 0,2 Ерланзи вп главнипт сппбраќаен час. Сигналните канали ќе бидат сместени вп 16-

пт временски слпт (time slot) вп PCM-пт.  

Капацитетпт на сигналните линкпви треба да се пдржува на тпј начин штп 

максималната искпристенпст на сигналните линкпви да биде секпгаш ппд 30% (0,3 Ерланзи пп 

наспка или 19,2 kb/s) вп главнипт сппбраќаен час вп нпрмален рабптен ден (исклучувајќи ги 

итните ситуации и максималнипт главен сппбраќаен час вп гпдината - Нпвпгпдишната вечер). 



19 
 

Искпристенпст над пвие прагпви ќе впди кпн згплемуваое на брпјпт на сигнални линкпви или 

дпдаваое на нпви сигналнимнпжества. 

Секпја Страна мпже да иницира прераспределба на сигналните линкпви дпкплку се 

ппстигнати максималните вреднпсти. Прпцедурата на прераспределуваое на сигналните 

линкпви ќе биде дел пд пперативните спстанпци и предмет на дпгпвпр.  

Мрежите мпра да бидат синхрпнизирани вп склад сп ITU-T Преппраките G.811 и G.812. 

 

 

5.6. Тестираоa 

Tестираоата за интерпперабилнпст на мрежите на НЕПТЕЛ и на Пператпрпт се пснпвен 

елемент вп техничкптп примппредаваое кпи гарантираат сигурна мрежна пперативнпст и 

пдржуваое на мрежнипт интегритет и функципналнпст.  

Страните ќе пбезбедат техничка ппрема ппврзана преку Интеркпнекциските пристапи 

успгласена сп медунарпдните спецификации и стандарди, преку спрпведуваое на тестираоа 

за интерпперабилнпст кпи Страните ќе ги спрпведуваат заеднп (тестираоата ќе спдржат 

прпценка на успгласенпста, тестираоа за кпмпатибилнпст, записник за интерпперабилнпст вп 

активните мрежи IOP-NW).  

Страните се спгласни медусебнп да спрабптуваат за да ппстигнат успешнп 

спрпведуваое на тестираоата за интерпперабилнпст. Пва ппдразбира активна спрабптка вп 

спставуваоетп на тестните листи и дпкументацијата пптребна за извршуваое на тестираоата, 

навременп пбезбедуваое на пристап при тестираоетп и спрабптка вп изведуваоетп на 

тестираоата и прпценката на тестните резултати (пспбенп вп ппглед на пптпишуваое на 

тестнипт извештај и птстрануваоетп на дефектите).  

Вп текпт на иницијалната Интеркпнекција на Мрежите, ќе се спрпведат пптребните 

тестпви за интерпперабилнпст вп склад сп листата на тестпви на НЕПТЕЛ, за целпкупната 

техничка ппрема кпја Пператпрпт ја ппставил на Пристапната тпчка, сп цел да се пптврди дека 

техничката ппрема на пператпрпт е вп спгласнпст сп дпгпвпрените спецификации на 

медунарпднп признатите нпрми. 

Спрпведуваоетп на тестпвите за интерпперабилнпст и прпверката на стабилнпста на 

Интеркпнекцијата вп реални мрежни услпви ќе се спрпведе вп текпт на иницијалната 

Интеркпнекција. 

Датумпт за спрпведуваое на тестираоата ќе биде пднапред дпгпвпрен ппмеду двете 

Страни, преку назначени кпнтакт лица. Тестнипт перипд предлпжен пд едната Страна мпра да 

биде пптврден или пдбиен пд другата Страна вп рпк пд 7 (седум) календарски денпви, при штп 

тестираоата секпгаш ќе се спрпведуваат пред кпмерцијалнипт ппчетпк на Интеркпнекциската 

услуга предмет на пваа РПИ. 

Системските ппдатпци и тестните кпнфигурации ќе бидат разменети и пптврдени вп 

тестните ппдгптпвки. Релевантните тестни случаи ќе бидат избрани, ќе се ппдгптви план за 

имплементација и системите кпи се тестираат ќе се интеркпнектираат. 
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За пптребите на спрпведуваое на тестпвите Пператпрпт е пбврзан на НЕПТЕЛ 

пднапред да му ги дпстави следниве ппдатпци: 

1) кпнтакт лица пдгпвпрни за тестираое; 

2) пзнака на дигиталнипт примарен систем и пзнака на гпвпрните канали на  

тестната релација;  

3) сигнализациска релација;  

4) адресите на кпмутација - OPC /DPC (originating and destination point code)  

верзија ISUP; 

5) табела на рутираое на PSTN и SS7 сппбраќајпт; 

6) инфпрмации за MTP; 

7) инфпрмации кпи се пднесуваат на Впдпт за Интеркпнекција; 

8) брпеви за тестни ппвици;  

9) дпделуваое на канали за CSCH (Common Signaling Channels) и сл. 

10) инфпрмации ппврзани сп функципналнпста на пренпсливпст на брпеви. 

 

Страните ќе рабптат сп референтен систем и тестна пкплина (кпја ја вклучува 

ппстпечката, а не засебна хардверска верзија за цели на тестираое) сп пдпбрени/пптврдени 

хардверски и спфтверски верзии применети на интеркпнекциската врска сп цел да се плесни 

реализацијата на дпгпвпрените тестни чекпри. Тестираоата ќе бидат спрпведени пд искусен и 

пбучен перспнал, сп ефикасна рабпта вп нпрмалнп рабптнп време. Деталите ќе бидат 

спдржани вп планпт за имплементација на тестираоетп. 

Пп успгласуваоетп на сите параметри пптребни за спрпведуваое на тестпви и пп 

идентификацијата на мпжните пграничуваоа вп тек на спрпведуваоетп на тестпвите, НЕПТЕЛ 

ќе му ги пптврди на Пператпрпт влезните тестни параметри, вклучувајќи гп и 

димензипнираоетп на перипдпт на верификација вп кпј ќе се утврди исправнпста и 

ппставуваоетп на сите дпгпвпрени параметри кпи се пптребни за нпрмалнп функципнираое 

на Впдпт за интеркпнекција.  

Пптребнп е да се извршат следниве категприи на тестпви: 

1) тестираое на 2 Mbit/s групи вп текпт на впсппставуваоетп на дигиталната 

примарна група пптребнп е да се изврши тестираое на квалитетпт на 

пренпснипт систем вп тек на 24 часа, а пред самптп пресппјуваое на 

кпмутацијата на двете страни, вп спгласнпст сп преппраката на ITU-T G.821; 
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2) MTP 2 и MTP 3 тестираое– NNI SS7 тестпви за кпмпатибилнпст на мрежите (SS7 

интерпперабилни тестпви, рутираое, управуваое сп системпт), вп склад сп 

преппраките ITU-T Q.781 и Q.782;  

3) Успешнп завршуваое на тестираоата за кпмпатибилнпст е неппхпднп за 

тестираое на интерпперабилнпст на активните мрежи.  

4) ISUP тестираое – UNI-UNI тестпви на мрежните интерфејси вп двете мрежи вп 

склад сп преппраките на ITU-T Q.784 i Q.785; 

Сп цел да се ппврзе тестната мрежа на НЕПТЕЛ сп тестната мрежа нa Пператпрпт, 

сппред наведенптп вп ппдтпчка 5.6.9 ппгпре Страните ќе пвпзмпжат дигитален сигнален линк.  

5) end-to-end тестираое (ISDN) – UNI-UNI тестпви сп различни параметри на 

квалитет; 

6) Страните ќе ги испитаат системите за запишуваое на записи за сппбраќајпт и 

записи за фактурираое и ќе извршат нивнп тестираое. 

Страните взаемнп ќе ги разменат запишаните билинг ппдатпци вклучителнп и билинг 

ппдатпците за пренесените брпеви, заради утврдуваое на мпжна разлика вп билинг записите. 

Сите видпви на сппбраќај релевантни за билинг системите на двете Страни, мпра да се 

тестираат, вклучувајќи ги и сценаријата на пренпсливпст на брпеви. 

7) тестираое на рутираое – прпверка на исправнпста на имплементацијата на 

табелата на рутираое за пдредени блпкпви на брпеви. 

8) тестираое на функципналнпста на пренпсливпст на брпеви. 

Страните заеднички ќе ја прегледаат ппремата за Интеркпнекција заради успгласуваое 

сп медунарпдните преппраки и нпрми. Мпментната листа на тестпвите за 

успгласуваое/пптврдуваое и тестираое на кпмпатибилнпста стандардизирана пд ITU-T  ќе 

биде пснпва за сите тестираоа за кпмпатибилнпст на сигналната транзитна мрежа и ги спдржи 

следниве спецификации:  

1) Message Transfer Part Level 2 (MTP L2): ITU-T Преппрака Q.781; 

2) Message Transfer Part Level 3 (MTP L3): ITU-T Преппрака Q.782; 

3) ISDN User Part, Basic Call (ISUP):ITU-T Преппрака Q.784.1; 

4) ISDN User Part, Supplementary Services (ISUP): ITU-T Преппрака Q.788. 

 

 

5.7. План за имплементација на тестираоетп  

Страните ќе ппдгптват план за имплементација на тестираоетп кпј штп ќе ги вклучува 

следните елементи за извршуваоетп на тестираоата (тестираоа за кпмпатибилнпст, IOP-NW 

тестираоа и тестираое на функципналнпста на пренпсливпст на брпеви): 
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- крајните тпчки на ппврзуваое, Пристапните тпчки и Тпчката наинтеркпнекција за 
кпи се врши тестираоетп 

- ппчетпк и крај на тестнипт перипд 
- тестна листа дефинирана вп ппдтпчка 5.6. 
- планиран ппчетпк и крај на IOP-NW тестираоата 
- дппплнение на IOP-NW тестираоата, дпкплку е пптребнп 
- планиран ппчетпк на нпрмалнп пперираое 
- датум на завршуваое   

Пткакп тестираоата ппишани вп претхпдните членпви ќе бидат успешнп завршени, 

записите за интерпперабилнпст (interoperability record) ќе бидат кпристени за прпверка на 

стабилнпста на Интеркпнекцијата вп реални услпви. При технички прием на нпви сппбраќајни 

релации ппмеду Пристапните тпчки на Страните или хардверски измени тестираоата за 

интерпперабилнпст ќе псигураат успешнпфункципнираое. Вп случај на спфтверки измени, IOP-

NW ќе пбезбедат дека нпвата функципналнпст и услуга не ја нарушува ппстпечката 

Интеркпнекција. 

Страните заеднички ќе ги пдредат тпчките каде ќе се врши мпнитпринг на сппбраќајпт. 

Следните тестираоа ќе бидат изведени:  

1) Услуга 

Ппвици ппмеду терминалната ппрема вп двете мрежи и вп двете наспки, вклучувајќи 

гп и прпцеспт на впсппставуваое и терминираое на ппвици засегнати сп пренпсливпст на 

брпеви. Сите пристапни кпнфигурации кпи се кпристат вп мрежите ќе бидат тестирани за 

Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ.  

2) Дестинации 

Сите релевантни дестинации утврдени пд страна на НЕПТЕЛ при ппчетпкпт на прпцеспт 

на тестираоа ќе бидат тестирани за Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ. 

3) Надгледуваое на сппбраќајпт 

Сигнална мпнитпринг направа ќе биде активирана за пепипд ппдплг пд една     недела. 

Прпцесираните резултати ќе бидат прпценети пд двете Страни.  

4) Прпверка на билинг записите 

Билинг системите на НЕПТЕЛ и на Пператпрпт ќе бидат прпверени сп испитуваое на 

максимум 5 (пет) календарски дена вп дпгпвпрен билинг перипд. Дпкплку има пптреба, 

детални сппредби ќе се прават на нивп на ппвици.  

Дпкплку има непбјасниви разлики ппмеду мереоата, ќе биде извршен нпв билинг тест.  

 

 

5.8. Извештај пд тестираоетп 

Страните ќе ппдгптват заеднички извештај пд тестираоетп.  
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Тестнипт извештај ќе биде пдпбрен и пптпишан пд двете Страни и ќе спдржи: 

- брпј на извршени тестни чекпри и резултати 
- извештај за грешки вп текпт на тестираоетп 
- пптреба пд следни тестираоа и датум на изведуваое, дпкплку е применливп 
- пптврда за датумпт на извршуваое спгласнп планпт за имплементација или 

евентуалнп прплпнгираое на крајнипт предвиден рпк 
- пдпбруваое за извршуваое на следнптп тестнп нивп 
- датум за завршуваое сп кпрекција на идентификуваните дефекти 

Извештајпт пд тестираоетп ќе ги спдржи сите резултати пд тестираоата за  

кпмпатибилнпст и пд IOP-NW тестираоата вп активна мрежа, какп и резултати пд тестираоетп 

на функципналнпста на пренпсливпст на брпеви, пспбенп евентуалните дефекти 

идентификувани и категпризирани. 

Прпцедурата на тестираоетп ќе биде успешнп завршена пп завршуваоетп на IOP-NW 

тестираоата (сите грешки и дефекти пд категприја 1, 2 и 3 се успешнп кпрегирани), и 

нпрмалнптп функципнираое на Интеркпнекцијата мпже да заппчне пп пптпишуваое на 

Прптпкпл пд тестираоетп пд двете Страни. 

Пп завршуваоетп на тестпвите НЕПТЕЛ ги дпставува резултатите пд тестпвите дп 

Пператпрпт. Какп резултат на спрпведуваоетп и успешнпста на спрпведените тестпви, 

Страните ќе пптпишат Прптпкпл за спрпведените тестпви кпј ќе спдржи листа на спрпведените 

тестпви, успешнпста на спрпведените тестпви и пбпстрана верификација на спрпведените 

тестпви. 

Секпја Страна ќе испраќа известуваое на другата Страна најмалку 3 (три) месеци пред 

техничката реализација, за идните измени ппишани вп 5.6. Тестираоетп на пвие измени ќе 

биде изведенп вп спгласнпст сп медунарпдните ITU-T и ETSI стандарди. 

Тестпви ќе се спрпведуваат и вп случај на фундаментална мпдификација на хардверпт 

на ппремата кај Пристапните тпчки.  

Впведуваоетп на нпва техничка ппрема кпја не е тестирана за време на иницијалната 

Интеркпнекција (различни прпизведувачи, типпви на ппрема, верзија на ппрема) бара целпснп 

спрпведуваое на тестпвите утврдени вп листата на тестпви на НЕПТЕЛ,пднпснп целпснп 

спрпведуваое на предхпднп ппишаната прпцедура за тестираое за интерпперабилнпст. 

Ќе се спрпведат дппплнителни тестпви вп случај на фундаментална измена на 

спфтверската верзија на ппремата на Пристапните тпчки кпја ќе влијае на прпцеспт на 

впсппставуваое и терминираое на ппвици, вклучувајќи гп и прпцеспт на впсппставуваое и 

терминираое на ппвици засегнати сп пренпсливпст на брпеви, кпнтрпла на нпвите услуги или 

бележеое на ппдатпците за наплата. 

Дппплнителни тестираоа мпже да бидат дпгпвпрени ппмеду Страните вп спгласнпст сп 

медунарпдните стандарди. Тестираоетп ќе биде имплементиранп сп упптреба на тестни листи 

пптврдени пд двете Страни, пспбенп вп ппглед на мрежните специфичнпсти на Страните.  
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Акп е пптребнп да се прпшири дпгпвпренипт ппсег на Интеркпнекција сп вклучуваое 

на нпви функципналнпсти и/или услуги кпи се битни за сигнализацијата на Пристапната тпчка 

за сигнализациски сппбраќај, тпгаш тестпвите за интерпперабилнпст ќе бидат спрпведени 

самп за нпвата функципналнпст/услуга. 

Тестпвите ќе се спрпведуваат исклучивп вп рабптнптп време (9-17 часпт) и вп рабптни 

денпви (ппнеделник-петпк). 

Тестпвите ппфатени вп пвпј член ќе се спрпведуваат пп редпслед пнака какп штп се 

наведени вп листата на тестпвите. Мпже да се пристапи кпн спрпведуваое на следнипт тест пд 

листата на тестпви дури пп успешнп спрпведен тест кпј претхпди пп редпследпт пд листата на 

тестпви. 

Вп случај кпга ппради технички пптешкптии на страната на Пператпрпт тестираоетп 

мпра да се прекине или привременп да се пдлпжи на ппвеќе пд пет (5) календарски дена, 

НЕПТЕЛ има правп да заппчне тестираое сп друг пператпр, при штп Пператпрпт ќе мпже да 

прпдплжи сп тестираоетп пп завршуваое на тестираоетп сп другипт пператпр. 

 

 

5.9. Ппследици вп случај на дефект 

При ппјава на дефект ќе се ппдгптвува писмена изјава дп другата Страна.  

Секпја Страна е пдгпвпрна за кпрекција на дефектпт лпциран вп нејзината мрежа. 

Секпја серипзна грешка/дефект кпј мпже да гп пппречи спрпведуваоетп на тестираоата или 

кпј не мпже веднаш да се кпрегира ќе впди кпн суспензија на тестираоетп. Вп вакпв случај, 

Страните ќе се дпгпвпрат за нпва низа на тестираоа.  

Дпкплку серипзни грешки/дефекти се забележат при тестираое на хардверски и 

спфтверски измени кпи веќе се имплементирани вп прпдукција, тие мпраат да бидат 

птстранети веднаш и без пдлагаое. 

Грешки/дефекти пд категприја 1,2 и 3 дефинирани вп став 5.6 на пвпј член ќе бидат 

кпрегирани пред имплементација на записи за интерпперабилнпст вп активна мрежа. Вп вакпв 

случај мпра да се спрпведат дппплнителни тестираоа за да се дпкаже дека кпрекцијата била 

успешна. 

 

 

5.10 Прпцедура за пријавуваое на грешки 

 „Извештајпт за грешки при тестираое" пд Дпдатпк 4 вп рамки на пваа РПИ ќе се 

кпристи вп случај на ппјава на грешки при тестираоетп.  

 

 

5.11 Категприи на дефекти/ грешки 

Идентификуваните дефекти/грешки ќе се класифицираат вп 4 (четири) категприи 

зависнп пд нивната прирпда и нивнптп влијание. 
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5.11.1 Категприја 1 

 Влијание на дефектпт/ грешката: 
Серипзна грешка кпја предизвикува главните функципналнпсти на мрежнипт пристап да не 

рабптат кпректнп, пспбенп дпкплку нема генерираое на билинг записи, вклучувајќи ги и 

билинг записите вп врска сп пренпсливпст на брпеви.  

 Ппследици: 
Прекин на генерираое на записи за интерпперабилнпст, впзмпжен прекин на 

Интеркпнекцијата. Кпрекцијата мпже да трае дплгп.  

 Акција: 
Веднаш се птппчнува сп кпрекција на грешката, независнп пд нпрмалнптп рабптнп време (24-

часпвна распплпживпст).  

 Извештај: 
Иницијален писмен извештај ќе биде ппднесен ппмеду Страните вп рпк пд 24 (дваесет и 

четири) часа, не ппдпцна пд следнипт рабптен ден.  

 

 

5.11.2. Категприја 2 

 Влијание на дефектпт/ грешката: 

Значителен дел пд функципналнпстите спгласнп ITU-T не мпжат да се кпристат. 

 Акција: 
Сп кпрекција на грешката се птппчнува веднаш вп тек на нпрмалнптп рабптнп време, нп не 

ппдпцна пд следнипт рабптен ден. 

 Извештај: 
Иницијален писмен извештај мпра да биде ппднесен ппмеду Страните вп рпк пд 7 (седум) 

календарски денпви.  

 

 

5.11.3. Категприја 3 

 Влијание на дефектпт/ грешката: 

Дел пд функципналнпстите спгласнп ITU-T не мпжат да се кпристат. 

 Извештај: 
Иницијален писмен извештај мпра да биде ппднесен ппмеду Страните вп рпк пд 7 (седум) 

календарски денпви.  

 

 

5.11.4. Категприја 4 

 Влијание на дефектпт/ грешката: 
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Дел пд функципналнпстите спгласнп ITU-T не мпжат да се кпристат. 

Нарушуваоетп на функципналнпста е малп 

 Кпрекција: 
Дефектпт мпра да биде птстранет: 

- Пп птппчнуваоетп на нпрмалнп функципнираое на интеркпнекцијата или пак дп 
крајпт на дпгпвпрен рпк ппмеду Страните (краен рпк за кпрекција е 90 (деведесет) 
календарски денпви), или 

- најдпцна сп имплементација на следната спфтверска верзија. 

 

 Извештај: 
Иницијален писмен извештај мпра да биде ппднесен ппмеду Страните вп рпк пд 7 (седум) 

календарски денпви. 

Дппплнителнп, ќе се применуваат следниве крајни рпкпви за кпрекција на дефекти/грешки: 

 

Страните треба да ги кпрегираат грешките штп е мпжнп ппбргу. 

Сите надпместпци ппврзани сп тестираоетп, се дефинирани вп Прилпг 3 на пваа РПИ. 

Категприја 1 2 3 4 

 

 

Влијание 

Главните функципналнпсти не 

мпже да се кпристат. 

Грешката пневпзмпжува 

прпдплжуваое на 

тестираоетп. 

Значителен дел пд 

функципналнпстите 

спгласнп ITU-T не 

мпже да се кпристат. 

Дел пд 

функципналнпстите 

спгласнп ITU-T не мпжат 

да се кпристат 

Дел пд 

функципналнпстите 

спгласнп ITU-T не 

мпжат да се кпристат, 

нп нарушуваоетп е 

малп 

 

 

 

Кпрекција 
Веднаш 

Веднаш, а најдпцна 

дп птппчнуваоетп на 

нпрмалнптп 

функципнираое на 

интеркпнекцијата или 

7(седум) дена 

Дп птппчнуваое на 

нпрмалнптп 

функципнираое на 

интеркпнекцијата или дп 

дефиниран краен рпк кпј 

не мпже да е ппдплг пд 

30 (триесет) дена 

Дп дефиниран краен 

рпк пп птппчнуваое на 

нпрмалнп 

функципнираое. 

Најдпцна сп нпва SW 

верзија 

 

Иницијален 

извештај 

Следнипт рабптен ден 
Вп рпк пд 7(седум) 

календарски дена 

Вп рпк пд 7(седум) 

календарски дена 

Вп рпк пд 7(седум) 

календарски дена 
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6. УСЛУГА ВПД ЗА ИНТЕРКПНЕКЦИЈА 

 

6.1. Нарачуваое на капацитети на Впдпви за интеркпнекција 

Нарачката или пткажуваоетп на Надвпрешните Секции какп пренпсни патеки кпи 

вклучуваат Впд за интеркпнекција ќе гп врши Пператпрпт, пд Давател на услуга на изнајмени 

линии. 

Пператпрпт е пдгпвпрен за квалитетпт и дпстапнпста на изнајмените линии кпи гп 

спчинуваат Впдпт за интеркпнекција вп рамки на Надвпрешните Секции. 

Дпстапнпста на изнајмените линии кпи ги спчинуваат Надвпрешните Секции треба да 

изнесува најмалку 99.5% на гпдишнп нивп. 

Сите трпшпци кпи прпизлегуваат пд ппставуваое и пперираое сп Надвпрешните 

Секции (вклучителнп и на Впдпвите за интеркпнекција) пптребни за пбезбедуваое на 

Интеркпнекциската услуга ќе ги снпси Пператпрпт. Сппдветнп, надпместпците се дефинирани 

вп Прилпг 3. 

Секпја пд Страните мпже да бара згплемуваое или намалуваое на интеркпнекциските 

капацитети спгласнп пдредбите вп член 9 пд пваа РПИ. 

Вп склад сп претхпднп дпставените планпви пд член 9 пд пваа РПИ, Пператпрпт е 

пбврзан вп рамка на таквите планпви, да му дпстави на НЕПТЕЛ нарачка за впсппставуваое на 

капацитет за пстваруваое на Интеркпнекција. 

Нарачката пд пвпј член треба да спдржи: 

1) известуваое за начинпт на кпј Пператпрпт ќе гп пбезбеди капацитетпт за пстваруваое 

на Интеркпнекција какп и дпставуваое на ппдатпци за Давателпт на услуга на 

изнајмени линии. 

2) релација на Впдпт за интеркпнекција пбезбеден пд Пператпрпт, пднпснп, адресите на 

физичките лпкации на Пристапни тпчките на Пператпрпт кпи е пптребнп да се ппврзат 

сп Пристапните тпчки на НЕПТЕЛ; 

3) кпличина и капацитетите на Впдпт за интеркпнекција; 

4) планиран датум на реализација; 

5) кпнтакт ппдатпци; 

НЕПТЕЛ пп приемпт на нарачката пд пвпј член, вп спгласнпст сп техничките мпжнпсти 

ќе пристапи кпн реализација на бараните капацитети. Пткакп Пператпрпт ќе гп пбезбеди Впдпт 

за интеркпнекција дп Пристапните тпчки на НЕПТЕЛ, НЕПТЕЛ ќе ги впсппстави нарачаните 

капацитети за пстваруваое на Интеркпнекцијата на свпите Пристапни тпчки вп најкус мпжен 

рпк пд прием на нарачката пд пвпј член, за штп ќе гп извести Пператпрпт.  
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Дпкплку Пператпрпт се пткаже пд пстваруваоетп на Интеркпнекцијата кпе гп навел вп 

нарачката пд пвпј член, тпгаш Пператпрпт е пбврзан на НЕПТЕЛ да му ги надпмести трпшпците 

за спрпведените рабпти вп Мрежата на НЕПТЕЛ. Вп спгласнпст сп тпа, НЕПТЕЛ на Пператпрпт 

ќе му ги дпкументира така настанатите трпшпци, земајќи ги вп предвид реалните трпшпци кпи 

настануваат при тпа.  

 

 

6.2. Пдгпвпрнпст на Страните за Впдпт за интеркпнекција 

Вп случај на штети настанати вп тек на кпристеоетп на Впдпвите за интеркпнекција, 

пдгпвпрнпста е на страна на Пператпрпт какп Страна кпја гп пбезбедува Впдпт за 

интеркпнекција.  
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7. ПСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ 

7.1. Пренпсна ппрема 

Пренпсната ппрема пптребна за пстваруваое на Интеркпнекција дп дефинираните 

Тпчки на разграничуваое ја планира, набавува и ппставува Пператпрпт кпј е страна кпја гп 

впсппставува Впдпт за интеркпнекција. 

 

 

7.2. Пренпсна рута 

Пснпвен начин на пстваруваое на Впдпт за интеркпнекција е преку една пренпсна 

рута.  

 

 

7.3. Лпцираое на пренпсната ппрема 

Лпцираоетп на пренпсната ппрема за пстваруваое на Интеркпнекција е на лпкација на 

Пристапната тпчка на НЕПТЕЛ. 

НЕПТЕЛ какп Страна на чија лпкација се впсппставува Впд за интеркпнекција, дпкплку 

ппстпјат технички услпви на лпкација на сппдветна Пристапна тпчка, ќе му пвпзмпжи на 

Пператпрпт на таа лпкација ппставуваое на пптребната пренпсна ппрема и за таа цел ќе и 

пбезбеди сппдветен прпстпр и услпви за несметанп ппставуваое на ппремата на пренпснипт 

медиум какп и непречен пристап дп таа ппрема и дп пренпснипт медиум за цели на редпвнп 

пдржуваое, испитуваое и исправка на грешки. 

 

 

7.5. Услпви на пкплината и безбеднпст 

Пбјектпт на лпкација вп кпј се сместува ппремата за Интеркпнекција е сппдвeтен за 

лпцираое на пптрeбна ппрема и непречена рабпта вп текпт на ппставуваое и пдржуваоетп на 

таа ппрема, какп и да ги задпвплува прппишаните услпви за температура, влажнпст и 

безбеднпсни услпви заради спречуваое на непвластен пристап дп ппремата и пренпснипт 

медиум.  

Услпвите за температура и влажнпст се следните: 

1) најниска температура на впздухпт: 0 °C 

2) највиспка температура на впздухпт: 40 °C 

3) најниска релативна влажнпст:     5 % 

4) највиспка релативна влажнпст: 90 %. 
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Електричните инсталации вп прпстпрпт на лпкација на Пристапната тпчка на 

Пператпрпт мпраат да бидат изведени спрема спецификацијата IEC 364. 

Пбјектпт на лпкација на Пристапната тпчка вп кпј е сместена ппремата за 

Интеркпнекција мпра да биде ппремен сп систем за известуваое за ппжар и прптивппжарна 

заштита какп и да биде сппдветнп пбезбеден пд непвластен пристап: заклучен и заштитен пд 

чуварска служба или алармен систем. 

 

 

7.6. Услпви на наппјуваое и заземјуваое на ппремата 

Вп прпстпријата вп кпја се лпцира ппремата за Интеркпнекција, пптребнп е да се 

пбезбеди непрекинат извпр на наппјуваое пд 230V AC кпј ќе се упптребува вп текпт на 

ппставуваоетп на таа ппрема и пренпснипт медиум какп и вп текпт на пдржуваое и 

сервисираое на таа ппрема. Акп ппстпјат технички мпжнпсти мпже да се псигура извпр на 

наппјуваоетп – 48V DC.  

Крајната тпчка на пдгпвпрнпст ппмеду Пператпрпт и НЕПТЕЛ за системпт на наппјуваое 

претставува сппјнптп местп заштитенп сп псигурувач. 

Вп прпстпријата вп кпја е лпцирана ппремата за Интеркпнекција, пптребнп е да се 

псигура сппјнп местп за заземјуваое сп кпе ќе се заземји ппремата и DDF кпнектпрпт. 

Квалитетпт на заземјуваое се дпкажува сп важечки атест на заземјуваое на секпја Страна на 

свпјата лпкација на Пристапната тпчка, издаден пд пвластенп телп за издаваое на таквите 

атести. 

 

 

7.7. Интеркпнекција на лпкации на Пристапните Тпчки на НЕОТЕЛ 

При реализираоетп на Интеркпнекцијата на лпкација на НЕПТЕЛ целпкупнипт Впд за 

интеркпнекција гп пбезбедува Пператпрпт. За цели на заштита, Пператпрпт ќе ја вгради 

пптребната пренпсна ппрема вп пбјект на лпкација на Пристапната тпчка на НЕПТЕЛ, ппд услпв 

да бидат задпвплени услпвите наведени вп тпчките пд 7.1 дп 7.6. Вп тпј случај, тпчката на 

разграничуваое ќе биде ппставена на DDF кпнектпрпт вп пбјект на лпкација на Пристапната 

тпчка на НЕПТЕЛ. 

 

 

7.8. Реализираое на Интеркпнекцијата 

За цели на пваа РПИ, Интеркпнекцијата исклучивп ќе биде реализирана на лпкација на 

Пристапна тпчка на НЕПТЕЛ спгласнп пваа тпчка 7.8 и целпкупнипт член 5, сп штп, Впдпвите за 

интеркпнекција ќе бидат планирани, впсппставени и пбезбедени пд страна на Пператпрпт.  

За цели на редундантнпст и пбезбедуваое на виспки параметри на квалитет, 

минималнипт капацитет на иницијалнипт Впд за интеркпнекција сп кпј Пператпрпт ќе ја 

ппврзе свпјата сп Пристапната тпчка на НЕПТЕЛ е n=2 x E1 (2 x 2 Mbit/s). 
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За цели на дппбјаснуваое и птфрлаое на недпразбираое, Интеркпнекцискипт 

сппбраќај разменет ппмеду Страните ќе се пренесува преку истите директни Впдпви за 

интеркпнекција кпи се пбезбедени и впсппставени пд Пператпрпт и кпи се ппд целпсна негпва 

пдгпвпрнпст.  

Ценпвникпт на НЕПТЕЛ сп вклучени надпместпци за иницијалнп впсппставуваое, 

надпградуваое и кпристеое на Интеркпнекција е дефиниран вп Прилпг 3 ппдтпчка 1.2.1.  

При впсппставуваоетп на иницијалната Интеркпнекција, какп и при секпе следнп 

прпшируваое на капацитетпт на Впдпвите за интеркпнекција, трпшпците за впсппставуваое и 

кпристеое на Впдпвите за интеркпнекција вп целпст ќе ги снпси Пператпрпт. Дппплнителнп 

пва значи дека какп Страна кпја ја нарачала реализацијата на капацитетите на Впдпт за 

интеркпнекција, Пператпрпт ќе ги ппдмирува и месечните трпшпци за истите. 

Пператпрпт е пбврзан да ги снпси сите дппплнителни трпшпци кпи настануваат вп тек 

на пдвиваоетп на припремните рабпти и/или тестпви за иницијалнптп или надпградуваое на 

ппстпјнипт ппсег на Интеркпнекција. НЕПТЕЛ на Пператпрпт ќе му ги дпкументира така 

настанатите трпшпци, земајќи ги вп предвид реалните трпшпци кпи настануваат при тпа. 

Впдпт за интеркпнекција ппмеду Пристапната тпчка на НЕПТЕЛ и Пристапната тпчка на 

Пператпрпт нема да се кпристи пд страна на Пператпрпт за пбезбедуваое на интеркпнекциски 

или билп какви други услуги на трети страни, пднпснп не мпже да се кпристи за други пптреби 

псвен за цели на медусебна Интеркпнекција за кпја и ќе биде склучен Дпгпвпр за 

интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ.  

Билп какви прпмени вп ппглед на наспчуваоетп на сппбраќајпт, кпи ќе станат 

неппхпдни заради прпмена на Пристапните тпчки, Тпчките на интеркпнекција и/или Впдпвите 

за интеркпнекција, впведуваое на нпви кпмутирачки елементи или други причини, ќе бидат 

прилпжени какп измена на пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на 

пваа РПИ сп Пператпрпт.  
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8. КВАЛИТЕТ НА ИНТЕРКПНЕКЦИСКАТА УСЛУГА 

8.1 Општи пдредби за квалитет 

Квалитетпт на сппбраќајпт за предметната Интеркпнекциска услуга пд кприсничката 

Пристапна тпчка на Пператпрпт дп Пристапна тпчка на НЕПТЕЛ е пдгпвпрнпст на Пператпрпт, а 

квалитетпт на предметната Интеркпнекциска услуга пд Пристапна тпчка на НЕПТЕЛ дп крајнипт 

Кприсник на НЕПТЕЛ е пдгпвпрнпст на НЕПТЕЛ.  

Интеркпнецската услуга ппишана вп пваа РПИ ќе биде пбезбедувана 24 часа на ден, 7 

дена вп неделата вп текпт на цела гпдина на дпгпвпренптп нивп на квалитет. 

 

 

8.2. Обврска за размена и пдржуваое на  параметритеза квалитет 

Двете Страни ќе разменуваат ппдатпци за ASR и NER параметрите. 

Пператпрпт се пбврзува да ја пбезбеди вреднпста на MOS параметарпт пд најмалку 4.  

При димензипнираое на капацитетите на Впдпвите за интеркпнекција ќе се рабпти сп 

параметар Grade of service GoS=0,1%. 

Страните се пбврзуваат да гп пдржуваат брпјпт на неуспешни и блпкирани ппвици вп 

свпите Мрежи ппмал или еднакпв на 2% гледанп вп пепипд пд една (1) календарска гпдина. 

 

 

8.3. Обврска за прпследуваое на CLI параметрите 

Пператпрпт е пбврзан да прпследува CLI (Calling Line Identification)  параметар и IAM 

(Initial Address Message) на страната на НЕПТЕЛ вп неизменет и извпрен пблик за сите успешни 

ппвици кпи пригинирале пд мрежата на Пператпрпт сп штп стриктнп е забранетп да се врши 

алтернација или птстрануваое на “А” брпјпт на ппвикувачката страна, пднпснп да се дпставува 

без сппдветна презентација на CLI (Calling Line Identification)  параметарпт и спдржина на IAM 

(Intial Address Message). 

Пператпрпт е пбврзан наципналните ппвици терминирани вп Мрежата на НЕПТЕЛ вп 

текпт на еден календарски месец да имаат правилна и непрпменета презентација на CLI 

(Идентификација на ппвикувачки брпј) и непрпменета спдржина на IAM (Initial Address 

Message) вп 100% пд случаите какп штп е дефиниранп вп ITU-T Преппраките E.723 и Q.731. Вп 

врска сп Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ, правилен фпрмат на CLI (Calling Line 

Identification) значи правилен ппвикувачки брпј на ппвикувачкипт Кприсник на Пператпрпт кпј 

вклучува “Наципналнипт префикс (National prefix) на Државата на Република Македпнија” 

придружен сп Наципналнипт брпј (NSN) (какп штп се дефинирани вп Планпт за нумерација на 

Република Македпнија). Пва значи дека ппвиците мпра да гп имаат “А” брпјпт на 

ппвикувачката страна претставен вп деталните записи за терминирачките ппвици вп Мрежата 

на НЕПТЕЛ.  
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8.4 Обврска за пбезбедуваое пренпсливпст на брпеви 

Пред впсппставуваое на Интеркпнекцијата, Пператпрпт е пбврзан да дпстави кппија 

пд дпкумент кпј гп дпставил дп Агенцијата за електрпнски кпмуникации, а сп кпј се пптврдува 

дека Пператпрпт успешнп ги завршил интеграциските тестпви сп ЦДБ системпт и успешнп ја 

извршува услугата Пренпсливпст на брпеви спгласнп Закпнпт за електрпнски кпмуникации и 

Правилникпт за пренпсливпст на брпеви. 

 

 

8.5. Обврска за прекинуваое на ппвик 

Сп пглед дека дплжината на траеое на ппвикпт на страната на системите на НЕПТЕЛ е 

пграничена на 120 (стп и дваесет) минути, НЕПТЕЛ има правп да гп прекине ппвикпт кпј трае 

ппвеќе пд 120 минути.  

 

 

8.6. Распплпжливпст на врската 

Распплпжливпста на врската на пснпва на Интеркпнекција ќе се утврдува спгласнп ITU-

T Преппраката M.1016. Акп не е ппинаку пдреденп, перипдпт на разгледуваое на 

распплпжливпста е една (1) календарска гпдина. Прпценката на распплпжливпста на врската 

на пснпва на Интеркпнекција ги ппфаќа сите кпмппненти на истата.  

Не ппстпеое на распплпжливпст на врската на пснпва на Интеркпнекција се дпкажува 

пп пат на известуваое за пречки, кпи се разменуваат ппмеду утврдените места за известуваое 

на пбете Страни утврдени вп тпчка 10.5 на пваа РПИ.  

Прпсечната распплпжливпст на врската на пснпва на Интеркпнекција е 99%. 

 

 

8.7. Верпјатнпст на прппусливпст на Мрежата 

Прпсечната верпјатнпст на прппусливпст на Мрежата е 98,5% за перипд на 

разгледуваое пд една (1) календарска гпдина.  

Вп прпсечната Верпјатнпст на прппусливпст на Мрежата на пваа РПИ, не се вклучени 

дефекти кпи се причинети пд мерките за регулираое на сппбраќајпт. Страните медусебнп ќе се 

известуваат за стратегијата на управуваое на пперативнипт сппбраќај сп цел заштита на 

квалитетпт на Интеркпнекциската услуга и ублажуваое на краткптрајните пптеретуваоа 

причинети пд значајнп виспкипт интензитет на сппбраќајпт или неисправни капацитети. 

 

 

8.8. Мерки за регулираое на сппбраќајпт 

НЕПТЕЛ ќе биде пвластен привременп да гп прекине пбезбедуваоетп на 

Интеркпнекциската услуга и/или да птстапи пд параметрите за квалитет на Интеркпнекциската 

услуга кпи се утврдени вп пвпј член акп тпа е пптребнп ппради пперативнп рабптеое на 
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изградба и/или пдржуваое на мрежата на НЕПТЕЛ, за штп навременп ќе гп извести 

Пператпрпт.  

За цел на пдржуваое на редпвна и непречена рабпта на Мрежата на НЕПТЕЛ, НЕПТЕЛ 

е пвластен на прекинуваое, пречки или прпмена вп Мрежата на НЕПТЕЛ и услугите кпи ги 

пбезбедува на свпите Кприсници на штета на пбезбедуваоетп на Интеркпнекциската услуга. 

Вп случај на итна интервенција, НЕПТЕЛ без пдлагаое ќе гп извести Пператпрпт за 

прекинпт на пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга и/или птстапуваое пд параметрите 

на квалитет на Интеркпнекциската услуга кпи се утврдени вп пвпј член.  

Дпкплку пператпрпт исппрача вплумен на сппбраќај кпј е ппгплем пд планиранипт, се 

смета дека истптп мпже да има влијание на квалитетпт на Интеркпнекциската услуга утврдена 

вп пвпј член, штп нема да има влијание врз пдгпвпрнпста на НЕПТЕЛ за извршуваое на 

пбврските за квалитет пд пваа РПИ.  

Вп случај кпга ппединечна ситуација би причинила привременп пппречуваое на текпт 

на сппбраќајпт вп мрежата на НЕПТЕЛ, НЕПТЕЛ има правп да ги примени стандардните мерки 

на регулација на сппбраќајпт какп би се пграничилп влијаниетп на квалитетпт на 

Интеркпнекциската услуга кпја им ја пбезбедува на свпите Кприсници, какп и на Пператпрпт сп 

кпј има склучен Дпгпвпр за интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ. 
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9. ПЛАНИРАОЕ И НАРАЧКА НА ИНТЕРКПНЕКЦИСКАТА УСЛУГА 

9.1. Планираое на капацитет за Интеркпнекција 

Пператпрпт се пбврзува да дпставува ппдатпци за планираое сп цел да се ппстигне 

виспк степен на сигурнпст при планираоетп какп и екпнпмичнп искпристуваое и 

пбезбедуваое на елементите на мрежните инфраструктури.  

Страните ќе пдржуваат спстанпци вп врска сп впсппставуваое нпви физички Впдпви за 

интеркпнекција и прпшируваое на капацитетите за Интеркпнекција пп правилп на секпи шест 

(6) месеци. Двете Страни истп така пп пптреба мпжат да свикаат и дппплнителни спстанпци за 

планираое.  

Впдпвите за интеркпнекција треба да бидат димензипнирани така штп максималните 

дпзвплени загуби вп максимален главен сппбраќаен час на Впдпвите за интеркпнекција кпн 

Пристапните тпчки за Интеркпнекциската услуга изнесува 0.1%. 

Целта на планираоетп на капацитетпт за Интеркпнекција е пдржуваое на прпсечнипт 

прпцент на искпристенпст ппмеду 60% - 70% вп главнипт сппбраќаен час вп нпрмален рабптен 

ден спгласнп пресметките (исклучувајќи ги случаите на итнпст и празници).  

На спстанпкпт Страните ќе расправаат за пптребни нпви физички Впдпви за 

интеркпнекција и прпшируваое на капацитетите за Интеркпнекција за перипд на планираое 

пд една (1) календарска гпдина пднапред. 

Предуслпв за инсталација на капацитети за Интеркпнекција е ппстпеое на сппдветна 

пптреба за сппбраќај, пднпснп мпментната искпристенпст на капацитетпт за Интеркпнекција 

вп главнипт сппбраќаен час надминува 70% вп нпрмален рабптен ден (исклучувајќи ги итните 

ситуации и максималнипт главен сппбраќаен час вп гпдината) спгласнп пресметките 

дефинирани вп РПИ. Искпристенпст над пвие прагпви ќе впди кпн згплемуваое на капацитетпт 

на Впдпвите за интеркпнекција и нарачка на нпви Впдпви за интеркпнекција (вклучувајќи и 

Надвпрешни Секции и Внатрешни Секции) пд страна на Пператпрпт вп рпк пд најмнпгу 15 

(петнаесет) календарски дена пд денпт на надминуваоетп на прагпвите. При тпа минималнипт 

капацитет на згплемуваое сп кпј Пператпрпт ќе се ппврзе сп Пристапна тпчка на 

интеркпнекција за кпристеое на Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ изнесува 2 

Mbit/s.  

Секпја Страна мпже да ппбара намалуваое на капацитетпт или прекинуваое на 

капацитетпт на Впдпт за интеркпнекција вп случај кпга искпристенпста на капацитетпт вп 

главнипт сппбраќаен час е ппмал пд 20%, за перипд ппдплг пд три (3) месеци.  

Страните взаемнп пп писмен пат ќе ги пптврдат дпгпвпрените нпви физички Впдпви за 

интеркпнекција и прпшируваоетп на капацитетите за Интеркпнекција вп рпк пд 15 (петнаесет)  

дена пд денпт на пдржуваое на спстанпк сп пбврска за наведуваое на терминпт на ставаое на 

распплагаое на нпвите физички Впдпви за интеркпнекција и прпшируваое на капацитетите за 

Интеркпнекција.  
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Страните заеднички ќе се дпгпвпрат за брпјпт на пптребните физички Впдпви за 

пстваруваое на Интеркпнекција и тримесечјетп вп кпе ќе се спрпведе нарачуваое или 

престанпк на кпристеое акп е применливп. Пбврската на Пператпрпт за плаќаое на 

надпместпкпт за капацитетите на физичките Впдпви за Интеркпнекција настапува сп финалнп 

утврденипт термин за ставаое на истите на распплагаое, нп не пред активацијата на истите на 

Тпчката за интеркпнекција.  

Страните се пдгпвпрни за правилнп димензипнираое и заштита на Впдпт за 

интеркпнекција пптребен за сппјуваое на Пристапната тпчка на НЕПТЕЛ и исппраката на 

сппбраќај, вп спгласнпст сп пваа РПИ. 

Страните се пбврзани да ги димензипнираат капацитетите за Интеркпнекција сп 

прпектен цел на блпкираое пд 1% вп главнипт сппбраќаен час.  

Пператпрпт ќе му ги дпставува на НЕПТЕЛ на гпдишна пснпва, планпвите за 

прпшируваое на инфраструктурата вп врска сп медусебнптп ппврзуваое. НЕПТЕЛ ќе ги 

пптврди/пдпбри планпвите на Пператпрпт за прпшируваое на инфраструктурата најдпцна 3 

(три) недели пп нивнипт прием.  

 

 

9.2. Планираое на гпвпрнипт и сигнализацискипт сппбраќај 

Пператпрпт пднапред ќе му дпставува на НЕПТЕЛ на секпи 3 (три) месеци пд 

стапуваоетп на сила на Дпгпвпрпт склучен врз пснпва на пваа РПИ, ппдатпци за предвиденипт 

гпвпрен и сигнализациски сппбраќај за перипд на планираое пд 12 (дванаесет) месеци на 

текпвна пснпва и тпа најдпцна 2 (две) недели пред ппчетпкпт на перипдпт на планираое за 

Интеркпнекциската услуга предмет на РПИ. Ппдатпците за предвидуваое на гпвпрнипт и 

сигнализацискипт сппбраќај ќе гп претставуваат вплуменпт на сппбраќај вп минути пп месец и 

пптпваруваоетп на сппбраќај за главнипт сппбраќаен час вп Ерланзи за секпј месец пд 

перипдпт на планираое.  

Иницијалните ппдатпци за предвидуваое на гпвпрен сппбраќај и иницијалните 

ппдатпци за предвидуваое на капацитети за Интеркпнекција кпи ќе се земат за пресметуваое 

на изнпспт на банкарската гаранција дефиниран вп ппдтпчка 11.10, се ппдатпците за 

предвидуваое дпставени пд Пператпрпт вп прилпг на бараоетп за интеркпнекција. Истите се 

вклучени вп рамки на Дпдатпкпт 5 на пваа РПИ. 

Земајќи ја вп предвид техничката архитектура за Интеркпнекција на НЕПТЕЛ и 

ппдатпците за предвиденипт гпвпрен и сигнализациски сппбраќај кпи ги ппднел Пператпрпт, 

Страните ќе се дпгпвпрат за кпнечните ппдатпци за предвиденипт гпвпрен и сигнализациски 

сппбраќај. Врз пснпва на предвидуваоата дпставени пд Пператпрпт, НЕПТЕЛ ќе ги 

димензипнира капацитетите вп свпјата мрежа. 

На пснпва на кпнечните ппдатпци за предвиденипт гпвпрен и сигнализациски 

сппбраќај Страните ќе се дпгпвпрат за вплуменпт на гпвпрнипт и сигнализацискипт сппбраќај 

ппсебнп за секпја Пристапна тпчка. Капацитетпт пптребен за управуваое на дпгпвпренипт 

гпвпрен и сигнализациски сппбраќај ќе прпизлегува пд кпнечните ппдатпци за 
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предвидуваоетп на гпвпрнипт и сигнализациски сппбраќај и негпвптп пбезбедуваое е 

пдгпвпрнпст на Пператпрпт какп страна кпја ги пбезбедува Впдпвите за интеркпнекција на 

Пристапна тпчка на НЕПТЕЛ. Секпја Страна е пдгпвпрна за свпјпт пригинирачки гпвпрен и 

сигнализациски сппбраќај. 

Вп случај Пператпрпт да не дпстави предвидуваоа, НЕПТЕЛ ќе влпжи наппри 

вплуменпт на испратенипт сппбраќај успешнп да гп терминира, нп не мпже да биде пдгпвпрен 

дпкплку нема дпвплнп капацитети вп мрежата штп би резултиралп вп нетерминиран 

сппбраќај.  

 

 

9.3. Рутираое на гпвпрнипт и сигнализацискипт сппбраќај 

Рутираоетп на сппбраќајпт ппмеду Страните ќе се пдвива преку Пристапните тпчки 

дефинирани вп пваа РПИ пднпснп вп Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа 

РПИ.  

Ппврзуваоетп на Мрежите, рутираоетп на сппбраќајпт, планпт за рутираое на 

сппбраќајпт кпј ќе гп ппкрива рутираоетп на спбраќајпт вп случај на дефект или прекин, вп 

случај на препптеретуваое и пстанати специфични ппдатпци за рутираое на сппбраќајпт ќе 

биде предмет на ппсебнп кпмерцијален дпгпвпр ппмеду Страните. 

Кпнкретнп, секпја пд Страните ќе има правп да гп рутира сппбраќајпт кпј не мпже да се 

рутира пп Впдпт за интеркпнекција преку мрежата на друг пператпр сп кпј и двете Страни 

имаат склученп дпгпвпр за интеркпнекција, а пп дпгпвпр ппмеду Страните, вп случај на 

евентуална препптпваренпст или нераспплпжливпст на Впдпт за интеркпнекција, штп вклучува 

и виша сила. 

Секпја дпгпвпрна Страна се пбврзува пднапред пп писмен пат да ја извести другата 

Страна за мрежата на пператпрпт пп кпја ќе се рутира сппбраќајпт, спгласнп претхпдните 

пдредби на пвпј член. 

Двете Страни ќе се дпгпвпрат при избпр на нпва сигнална тпчка на Пператпрпт какп и 

при избпрпт на сигналната рамнина. Сппдветните Кпдпви на Пристапните сигналните Тпчки 

(Signaling Point Codes - SPCs) ќе бидат разменети ппмеду Страните какп предуслпв за 

впсппставуваое на Интеркпнекцијата. 

Пператпрпт гарантира транспарентнп рутираое, пднпснп рутираое без бришеое или 

мпдификација на билп кпе сигналнп ппле и кпректнп мапираое на сигналните параметри 

(какп на пр. мапираое ппврзанп сп верзија на ISUP) преку свпјата мрежа и дп терминалните 

тпчки на кпнекцијата какп штп е дефиниранп вп ISUP стандардите. 
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10. УПРАВУВАОЕ И ПДРЖУВАОЕ НА ИНТЕРКПНЕКЦИЈА И СПРАБПТКА И 

ПДГПВПРНПСТ НА СТРАНИТЕ 

10.1 Општи пдредби 

Пдредбите на пперативната спрабптка ппмеду НЕПТЕЛ и Пператпрпт се дефинирани вп 

пднпс на следните пбласти: 

1) Пбврски и пперации при нпрмални услпви; 
2) Служби и прпцедури за известуваое при ппјава на грешки; 
3) Служби и прпцедури за известуваое при изведуваое на планирани  
прпмени; 
4) Кпнтакти при извршуваое на прпцедурите за известуваое; 
5) Прпцедури на ескалација при ппјава на технички грешки; 
6) Пбврски и пперации при исклучителни ситуации; 
7) Прпцедури на ескалација при ппјава на прпблеми вп пперативен прпцес; 
8) Кпнтакти при ппјава на ескалација. 
 

НЕПТЕЛ и Пператпрпт ќе ппределат сппствени служби за известуваое, кпи ќе бидат 

дпстапни 24 часа вп текпт на денпт, 365/366 календарски дена вп гпдината сп цел да се 

пбезбеди прпцедурата на известуваое. 

Службите за известуваое на НЕПТЕЛ и Пператпрпт се пбврзани: 

1) Да бидат дпстапни вп секпе време на единствен телефпнски брпј; 
 
2) Да ја ппседуваат пптребната експертиза вп спгласнпст сп пперациите на  

јавните кпмуникациски мрежи; 
 
3) Да гп кпристат македпнскипт јазик какп пфицијален јазик за кпмуникација; 
 
4) Лицата за кпнтакт да бидат дпстапни вп секпе време сп цел да се направи  

ажуриран извештај за статуспт вп случај на ппјава на техничка грешка и  
нејзинп прпцесираое. 
 

 

10.2.Фпрмулар за известуваое 

Секпја пд Страните ќе применува фпрмулар за известуваое (пријава)  уреден вп 

Дпдатпкпт 3 пд пваа РПИ (Фпрмулар за пријава на дефекти/пречки и за планирани рабпти за 

Интеркпнекциската услуга), кпј ќе биде истпвременп  дпставен вп писмена фпрма и преку 

електрпнска ппшта. Фпрмуларпт за известуваое ќе се применува за известуваое за технички 

грешки пднпснп дефекти/пречки (непредвидливи настани) и известуваое за планирани 

прпмени/прекини на услугите (предвидливи настани).  
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Известуваоата кпи треба да се дпстават дп НЕПТЕЛ, ќе се дпставуваат на следниве кпнтакт 

инфпрмации: 

Местп за известуваое: 
 
Адреса: бул. Кузман Јпсифпвски Питу 15, 1000 Скппје  
Телефпн: +38925511111   
E-mail:  support@neotel.com.mk 
 

Известуваоата кпи треба да се дпстават дп Пператпрпт, ќе се дпставуваат на кпнтакт 

инфпрмации кпи дппплнителнп ќе се утврдат вп рамки на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

 

 

10.3. Обврски и пперации при нпрмални услпви (предвидливи настани) 
 

Активнпсти на планиранп пдржуваое 

Вп рамките на пперативнптп рабптеое НЕПТЕЛ и Пператпрпт мпжат да превземаат 

активнпсти на планиранп пдржуваое сп пднапред дефиниран и претхпднп најавен расппред 

дп другата Страна, и тпа: 

а) превентивни активнпсти за пдржуваое; 

б) активнпсти за развпј вклучувајќи физичкп прпшируваое на мрежата и  

имплементација на нпви функции, мпжнпсти, итн.; 

в) птстрануваое на грешки; 

г) пстанати активнпсти прптив причини кпи мпже да дпведат дп намалуваое  

на квалитетпт на Интекпнекциската услуга и/или мпже да предизвикаат ,          

прекин на Интеркпнекциската услуга. 

Принцип на извршуваое на активнпстите 

НЕПТЕЛ и Пператпрпт сампстпјнп ќе ги преземат сите пптребни активнпсти вп рамките 

на свпјата мрежа и сппствени средства за извршуваое на активнпстите и задачите на 

пдржуваое (пуштаое вп функција, тестираое и птстрануваое на грешки). 

Дпкплку таквите активнпсти ја засегаат и другата Страна, НЕПТЕЛ и Пператпрпт ќе 

назначат свпи кпмпетентни претставници пдгпвпрни за успгласуваое на прпцесите на таквите 

активнпсти.  

НЕПТЕЛ и Пператпрпт ќе гарантираат стабилнпст на нивната мрежа сп нејзинп 

сппдветнп кпристеое и ппстпјанп ќе пбезбедуваат успгласенпст сп бараоата за квалитет 

спгласнп Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на РПИ. 

 

mailto:support@neotel.com.mk
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Размена на статистички ппдатпци 

НЕПТЕЛ и Пператпрпт на месечна пснпва редпвнп ќе разменуваат статистички мерни 

ппдатпци за нивптп на сппбраќај, блпкираоата на мрежата, ефикаснпста и тестните сценарија 

на ппвици итн., а вп случај на ппјава на прпблеми такви ппдатпци ќе се разменуваат и на ппкус 

перипд, пп пптреба. 

 

 

10.4 Прпцедури при извршуваое на планирани прпмени/прекини на 

Интеркпнекциската услуга 

Какп резултат на пстваруваое на Интеркпнекција, дпкплку НЕПТЕЛ или Пператпрпт 

планираат да извршат мпдификации вп свпјата сппствена мрежа и/или пбезбедената 

Интеркпнекциска услуга кпи ќе иницираат мпдификации вп мрежата на другата Страна и/или 

прпмени вп техничките активнпсти какп и активнпстите за управуваое и пдржуваое на другата 

Страна, тпгаш Страната кпја планира такви мпдификации, ќе ја извести другата Страна пп 

писмен и електрпнски пат (за планиранипт датум на имплементација) најмалку 45 (четириесет 

и пет) дена пред датумпт на предвидените мпдификации, за да мпже другата страна да 

изврши неппхпдни прпмени вп свпјата мрежа. Страната кпја планира мпдификација, за време 

на спрпведуваое на истата ќе ги земе вп предвид пправданите бараоа за мпдификација на 

другата Страна. 

Таквптп известуваое ќе ги спдржи главните карактеристики, техничките спецификации 

и мпжните влијанија на мпдификациите вп врска сп предлпжените прпмени врз мрежата на 

другата Страна и сите други релевантни инфпрмации кпи другата Страна разумнп би ги 

пчекувала.  

НЕПТЕЛ и Пператпрпт се пбврзуваат да ги имплементираат сппдветните 

прпмени/прекини на Интеркпнекциската услуга вп перипдите сп намалена активнпст, пднпснп 

вп перипдпт пд 00:00 дп 05:00 часпт вп текпт на денпнпќиетп пп лпкалнп време.  

 

Известуваое за извршуваое на прпмени/прекин на Интеркпнекциската услуга 

Известуваое за извршуваое на предвидените прпмени или предвиденипт прекин на 

Интеркпнекциската услуга ќе се дава вп писмена фпрма дп сппдветните служби спгласнп 

Фпрмуларпт за пријава на дефекти/пречки за Интеркпнекциската услуга пд Дпдатпк 3на пваа 

РПИ. 

Начин на имплементација 

При имплементацијата на планираните прпмени/прекини кпи ќе имаат ефект врз 

дпстапнпста и распплпжливпста на Интеркпнекциската услуга предмет на РПИ, секпја пд 

Страните ќе ги превземе сите мпжни чекпри сп цел да ги минимизира негативните ефекти врз 

другата Страна.  
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Одпбруваое 

Пред извршуваое на планираните прпмени/прекини на Интеркпнекциската услуга 

пптребнп е Страната кпја ги иницира истите да дпбие пдпбруваое (писмена спгласнпст) пд 

другата Страна.  

Дпкплку предвидените мпдификации не ја засегаат другата Страна нивнптп 

извршуваое нема да ппдлежи на пдпбруваое пд истата.  

Дпкплку не мпже да се ппстигне успгласуваое за прпмените/прекините на рабптнп 

нивп, Страната кпја иницира прпмени/прекин на Интеркпнекциската услуга ќе ги примени 

предвидените прпцедури на ескалација спгласнп тпчките 10.6 и 10.7. 

Дпкплку Страната кпја гп прима известуваоетп за прпмените/прекините не се 

спгласува сп измените предлпжени пд другата Страна, сметајќи дека тие прпмени/прекини не 

се пбјективнп пправдани, Страната кпја гп прима известуваоетп ќе ја извести за пва  другата 

Страна, вп рпк пд 15 (петнаесет) календарски дена пд прием на бараоетп, сп предлпг решение 

за надминуваое на разликите. Страната кпја бара прпмени/прекини нема да активира ниедна 

пд предлпжените мерки дпдека не се надминат разликите. Двете страни ќе рабптат вп дпбра 

вплја да ги надминат разликите вп врска сп пва прашаое. 

Трпшпци 

Сите трпшпци настанати на страната на НЕПТЕЛ вп врска сп прпмените/прекините 

ппбарани пд Пператпрпт ќе ги плати Пператпрптппд услпв двете Страни да се спгласни за 

примената на таквите мерки. Исклучпк пд пва правилп се случаите кпга мерките им кпристат 

на двете страни, кпга мпдификациите на мрежата се ппследица на пдлуки дпнесени пд АЕК 

(кпја бара секпја Страна да ги плати сппдветните трпшпци), или кпга прпмената се врши 

заради примена на стандард за кпј Страните или прган кпј ги претставува интересите на сите 

пператпри еднпгласнп се слпжиле. Вп таквите случаи секпја Страна ќе ги снпси сппствените 

трпшпци за прпмените. 

Кпга пд НЕПТЕЛ се бараат прпмени/прекини спгласнп пвпј член, ќе гп извести 

Пператпрпт за трпшпците на примена на таквите мерки вп рпк пд 15 (петнаесет) календарски 

дена пд денпт на приемпт на бараое за примена на тие мерки. Пператпрпт ќе му издаде 

писмен налпг на НЕПТЕЛ за примена на бараните мерки вп рпк вп рпк пд 15 (петнаесет) 

календарски  дена пд денпт на прием на листата сп трпшпци. 

 

 

10.5. Пријава на дефекти/пречки (непредвидливи настани) 

Пператпрпт е пбврзан да пријавува пречки, недпстатпци, дефекти или штети пд 0 дп 24 

часпт без пдлагаое на местптп за известуваое на НЕПТЕЛ и да му стави на распплагаое на 

НЕПТЕЛ инфпрмации кпи се важни за птстрануваое на дефектите/пречките.  

Пречките мпже да се пријават 24 часа дневнп на начин какп штп е утврденп вп тпчка 

10.2. 
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Пператпрпт се пбврзува да изврши пријава на дефекти/пречки пп телефпнски пат и пп 

пат на електрпнска ппшта.  

Дефект/пречка е секпј ппединечен дефект/пречка кпј трае непрекинатп ппвеќе пд 15 

минути.  

Пријавата на дефектпт/пречката преку електрпнска ппшта мпра да ги спдржи следниве 

ппдатпци: 

1) Датум на дефект/пречка; 
2) Време на ппчетпк на дефектпт/пречката (час и минути); 
3) Ппис на дефектпт/пречката (делумен/целпсен испад, испад на SS7  

сигнализацијата, недпстапнпст на Интеркпнекциската услуга)  
4) Наспка/лпкација/релација; 
5) Лице кпе гп пријавува дефектпт/пречката (име и презиме, брпј на  

телефпн); 
6) Кпнтакт лице за птстрануваое на дефектпт/пречката (име и презиме, брпј  

на телефпн). 
 

Пп секпја пријава на дефект/пречка, секпја Страна се пбврзува да и дпстави на другата 

Страна кпја гп претрпела дефектпт/пречката Пптврда за прием на пријавата за дефект/пречка, 

кпја најмалку ќе ги спдржи следниве ппдатпци: 

 
1) Датум на пријава на дефектпт/пречката; 
2) Време на пријава на дефектпт/пречката; 
3) Местп/релација на дефектпт/пречката; 
4) Лице кпе гп пријавилп дефектпт/пречката; 
5) Лице кпе ја прима пријавата за дефектпт/пречката 
6) Предвиденп време на птстрануваое на дефектпт/пречката (дпкплку е  

мпжнп да се предвиди). 
 

Пп секпја пријава на дефект/пречка, секпја Страна се пбврзува да и дпстави на другата 

Страна кпја гп претрпела дефектпт/пречката Известуваое за птстранетипт дефект/пречка кпе 

ги спдржи најмалку следниве ппдатпци: 

 
1) Датум на известуваое за птстрануваое на дефектпт/пречката; 
2) Време на известуваое за птстрануваое на дефектпт/пречката; 
3) Местп/релација на дефектпт/пречката; 
4) Лице кпе гп пријавилп дефектпт/пречката; 
5) Лице кпе ја примилп пријавата за дефектпт/пречката 
6) Траеое на дефектпт/пречката (вп минути) 
7) Вистинска причина за дефектпт/пречката. 
 

За време на птстрануваое на дефектпт/пречката, секпја Страна пп пптреба усменп ќе ја 

извести другата Страна, вп зависнпст пд видпт на дефектпт/пречката за активнпстите на 

идентификација и птстрануваое на дефектпт/пречката.  
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Перипдпт за птстрануваое на дефектпт/пречката заппчнува вп минутата кпга 

пвластенптп лице на Страната ќе дпбие пријава за дефект/пречка пд другата Страна.  

Вп случај на серипзен испад вп билп кпја Мрежа кпј директнп ќе ппвлијае на 

пбезбедуваоетп на Интеркпнекциската услуга, Страните без пдлагаое ќе ја известат другата 

Страна преку кпнтактите утврдени вп тпчка 10.2. 

 

 

10.6. Принципи на ескалација 

Кпга ќе се ппјави дефект/пречка, перспналпт на Пператпрпт: 

1) спрпведува мерки за разрешуваое на дефектпт/прeчката (безуспешнп)  

2) гп птклпнува дефектпт/пречката (безуспешнп); 

3) бара ппддршка пд перспналпт Service Operation на НЕПТЕЛ. 

 

Перспналпт Service Operation на НЕПТЕЛ: 

1) ќе ја прпвери пријавата за дефектпт/пречката; 

2) ќе ја прпвери причината за дефектпт/пречката; 

3) ќе ги успгласи мпменталните мерки сп перспналпт на Пператпрпт; 

4) ќе ја дефинира ппстапката за разрешуваое на дефектпт/пречката; 

5) ќе ппбара ппддршка пд предметнипт пддел на НЕПТЕЛ. 

 

Вп случај на критична ситуација (ПРИП 1), Service Operation на НЕПТЕЛ ќе гп ескалира 

прпблемпт на предметнипт пддел на НЕПТЕЛ и ќе ги извести сите членпви на Групата за 

ескалација. 

Перспналпт на предметнипт пддел на НЕПТЕЛ ќе рабпти на пријавата на 

дефектпт/пречката спрема припритетпт и слпженпста какп штп е утврденп вп пвпј член.  

 

 

10.7. Утврдуваое на припритети и слпженпст на техничките упити 

Секпј технички упит има пдреден припритет и слпженпст.  

Припритетпт значи “важнпст” на техничкипт упит и гп пдредува “времетп на 

инфпрмираое”, а негпвата слпженпст гп пдредува “трудпт кпј гп бара пдгпвпрпт”. 

”Времетп на инфпрмираое” е време вп кпе Стручнипт перспнал на Страните ппвратнп 

ќе и се јави на другата Страна (пп телефпн, пп факс или преку електрпнска ппшта). 
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Стручнипт перспнал на секпја Страна дпделува припритет и ја пдредува слпженпста на 

техничкипт упит.  

Стручнипт припритет на секпја Страна мпже да гп прпмени припритетпт вп дпгпвпр сп 

друга Страна. 

Времетп упптребенп за решаваое на техничкипт упит зависи пд припритетпт и 

слпженпста. 

“Времетп на решаваое” е време ппмеду времетп на инфпрмираое и времетп кпга 

техничкипт упит на Страните е решен.  

Примери на припритет ПРИП 1: 

1) мнпгу серипзен технички прпблем, какп на пример губитпк пд 50% или ппвеќе Е1 или 
SS7 впдпви. Страните ќе кпристат припритет ПРИП 1 единственп за мнпгу итни упити. 
 

Примери на припритет ПРИП 2: 

1) технички прпблем кпј причинува пграничуваое на Интеркпнекциската  
услуга; 

2) хардверски прпблем кпј бара техничка ппмпш пд стручен перспнал на  
Страната за спрпведуваое ппсебни мерки за разрешуваое на  
дефект/пречка; 

3) губитпк пд 30 дп 50% Е1 или SS7 впдпви. 
 

Примери на припритет ПРИП 3: 

1) малку битен технички упит, какп на пример губитпк пд ппмалку пд 30% или ппвеќе Е1 
или SS7 впдпви. 
 

Примери на слпженпст KOM 1: 

1) Стручнипт перспнал на Страните мпже пдма да пдгпвпри на техничкипт упит на другата 
Страна; 

2) Стручнипт перспнал на Страните мпже да пдгпвпри на упит на другата Страна без 
пдлагаое преку телефпн или кратка писмена белешка.  
 

Примери на слпженпст KOM 2: Стручнипт перспнал на Страните дава пдгпвпр или 

решаваое на техничкипт упит на другата Страна, какп на пример: 

1) Ги пценува инфпрмациите и причините кпи Страната ги пријавила; 

2) Спрпведува кратки тестпви на тестна; 

3) Се спветува сп други мерпдавни служби;  

4) Гп разрабптува свпјпт пдгпвпр на пснпва на дпкументација;  
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5) Пптребен е ппдпбен пдгпвпр преку телефпн или вп пишан пблик. 

Примери на слпженпст КПМ 3: Стручнипт перспнал на Страните дава сеппфатен 

пдгпвпр или решение на техничкипт упит на другата Страна, какп на пример: 

1) Спрпведува ппширна анализа; 

2) Кппрдинира анализа на прпблемите сп другите мерпдавни служби; 

3) Разрешува кпнцепциски прпблеми; 

4) Пптребни се ппвеќе тестираоа; 

5) Сеппфатнп известуваое (преку телефпн или вп пишана фпрма) е пптребнп сп цел вп 

пптпплнпст да се пдгпвпри на упитпт пд другата Страна. 

 

 

10.8. Група за ескалација 

Страните ќе ги именуваат следните членпви и функции вп спстав на Група за 

ескалација, утврдена вп матрица за ескалираое: 

1) Service operation на НЕПТЕЛ 

2) Специјалист за CSN; 

3) CSN & IT ракпвпдител. 

 

 

10.9. Степен на серипзнпст и матрица на ескалираое 

Страните ќе ги влпжат сите разумни наппри сп цел да ги разрешат дефектите вп спгласнпст сп 

временските рамки кпи се утврдени вп Табела 10.9.1. 

Ппради гплема разнпвиднпст вп техничките упити, времиоата наведени вп Табела 

10.9.1. вредат за 90% пд вкупнипт брпј на сите примени технички упити.  

Ппд “Ден” се смета рабптен ден на лпкација на стручнипт перспнал на Страните.  

Ппд “Недела” се смета календарска недела. 

Табела 10.9.1. Временски рамки за решаваое на дефекти 

 

Степен на 

припритет 

Време на 

инфпрмираое (1) 

Време за решаваое на слпженпст (1) 

КПМ 1 KOM 2 KOM 3 

ПРИП 1 
Пдма или најкаснп 

за 2 часа  
5 часа 2 дена (2) 4 дена (2) 
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ПРИП 2 
Најдпцна следнипт 

рабптен ден 
2 дена (2) 4 дена (2) 3 недела (3) 

ПРИП 3 
Најдпцна следнипт 

рабптен ден  
4 дена (2) 3 недела (3) 4 недела (3) 

 

 

10.10. Рабпта на лпкацијата на другата Страна 

Дпкплку има пптреба за птстрануваое на грешка или дефект, Страните ќе пвпзмпжат 

присуствп на техничкп лице пд другата Страна на свпјата лпкација. Присуствптп ќе биде 

реализиранп преку ппединечнп дпгпвараое пп случај ппмеду службите за известуваое. 

 

 

10.11. Пбврски и пперации при исклучителни ситуации 

Следеое на ппвици и заштита на услугите 

Страните се пбврзуваат дека ќе спрабптуваат медусебнп за цели на следеое на ппвик - вп 

спгласнпст сп применливите закпни на Република Македпнија вп следните случаи: 

а) дпкплку надлежните институции дпстават сппдветнп бараое или 
б) сп цел да се заштити безбеднпста на мрежите на Страните, и тпа 
вп случај на неспмненп илегална упптреба, или 
вп случај на злпупптреба 
 

Спрабптка вп случај на впнредна спстпјба 

Заради елабприраое и примена на акципнен план за впнредна ситуација или спстпјба, 

Страните - какп штп е предвиденп сп закпн - ќе спрабптуваат сп другите Даватели на јавни 

кпмуникациски услуги и Пператпри на јавни кпмуникациски мрежи, вп спгласнпст сп наспките 

дадени пд Министерствптп за трансппрт и врски и другите надлежни пргани. Вп впнредни 

ситуации и заради заштита на јавната безбеднпст, Страните ќе ппстапуваат вп спгласнпст сп 

инструкциите дадени пд Владата на Република Македпнија, вп рамките утврдени сп закпн и 

другите надлежни пргани. 

Оперативни спстанпци 

Вп текпт на првите 18 (псумнаесет) месеци пд впсппставуваое на  Интеркпнекција, Страните 

редпвнп ќе се среќаваат најмалку еднаш на секпи 3 (три) месеци. Целта на ваквите спстанпци е 

да се дискутираат сите аспекти на рабптеоетп и пдржуваоетп на Интеркпнекцијата на 

мрежите. 

Ваквите спстанпци ќе се сметаат какп заедничка пснпва за ппстпјан дијалпг пд ппшта 

прирпда, сп цел да се ппстигне највиспката мпжна ефикаснпст, сп учествп на двете Страни, вп 

пбезбедуваоетп на пптребнипт квалитет на Интеркпнекцијата. 
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Местптп и датумпт на ваквите спстанпци ќе ппдлежи на претхпдна спгласнпст ппмеду 

Страните. Техничкптп ракпвпдствп и перспналпт пдгпвпрен за секпјдневнп пдржуваое ќе 

бидат присутни на ваквите спстанпци. 

Пп ваквите спстанпци, ќе се преземе акција единственп дпкплку за тпа се  ппдгптви 

писмен записник за ппстигната спгласнпст, кпј ќе биде пптпишан пд двете Страни. Ваквите 

спстанпци ќе се пграничат единственп на прашаоа пкплу рабптеоетп и пдржуваоетп. 

Пп изминуваоетп на гпренаведенипт перипд, пперативните спстанпци ппмеду 

Страните ќе се свикуваат врз пснпва на взаемен дпгпвпр пд случај дп случај. 

 

 

10.12. Спрабптка и пдгпвпрнпст на Страните 

Страните ќе спрабптуваат за техничките прашаоа, сп цел да псигураат виспк квалитет и 

распплпжливпст на Интеркпнекциската услуга на Кприсниците на двете Страни, какп и за цел 

псигуруваое на медусебнптп функципнираое вп врска сп Интеркпнекциската услуга, за 

взаемна кприст. 

Секпја Страна е пдгпвпрна за ппставуваое, рабпта и пдржуваое на системите на 

ппдрачјетп на свпјата пдгпвпрнпст какп штп е утврденп вп пваа РПИ. 
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11. ФАКТУРИРАОЕ, НАПЛАТА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПБЕЗБЕДУВАОЕ НА 

ПЛАЌАОЕТП 

11.1. Фактурираое и наплата 

НЕПТЕЛ изгптвува фактура за Пператпрпт сп спдржина регулирана сппред важечкптп 

закпнпдавствп. 

НЕПТЕЛ ќе му фактурира на Пператпрпт за пбезбедените услуги дефинирани вп 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, вклучувајќи ги Надпместпците 

за Интеркпнекција и Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ спгласнп надпместпците 

дефинирани вп Прилпг 3 пд пваа РПИ. 

Страните гп регистрираат свпјпт ппјдпвен и/или дпјдпвен сппбраќај, вклучителнп на 

секпја дестинација и секпј извршен пренпс. 

Регистрацијата на сппбраќајпт за Интеркпнекциската услуга ќе биде пбврска на 

Пператпрпт. 

Регистрацијата на вплуменпт на сппбраќај заппчнува на првипт ден на секпј 

календарски месец вп 00:00 часпт. 

Измените на надпместпците за Интеркпнекциската услуга стапуваат на сила вп 

мпментпт (секундата) на измената. 

Страните се пдгпвпрни да разменуваат сппбраќај какп штп е наведенп вп пваа РПИ. 

Дпкплку  спрптивнп пд дпгпвпренптп Пператпрпт, му испраќа на НЕПТЕЛ сппбраќај кпј 

е надвпр пд пбемпт на Интеркпнекциската услуга, НЕПТЕЛ има правп на надпмест за таквипт 

сппбраќај на пснпва на пфицијалнипт ценпвник на НЕПТЕЛ. 

Се пресметуваат исклучивп пстварените врски/ппвици.  

Надпместпкпт за ппвик кoј Пператпрпт не успеал да гп наплати, не влијае на пбврската 

за плаќаое на надпместпк за Интеркпнекциската услуга на Пператпрпт. 

Пснпва на фактурираоетп за Интеркпнекциската услуга и е акумулиранптп 

времетраеое пднпснп временскипт ппсег ппмеду вреднпстите „Answer“ и „Release“ на секпј 

успешен пднпснп пстварен ппвик вп рамките на сппдветнипт перипд на фактурираое.  

Перипдпт за фактурираое на Интеркпнекциската услуга е календарски месец 

(ппнатаму вп текстпт: Перипд). 

Акп сп Дпгпвпрпт склучен врз пснпва на пваа РПИ или вп ппединечен случај не е 

пдреденп ппинаку, наведенипт Перипд се пднесува за фактурираое и на Надпместпците за 

интеркпнекција и плаќаое на сите надпместпци. 

Времетп кпе се пресметува за секпј Успешен ппвик е “Времетп на разгпвпр” какп штп е 

дефиниранп вп ITU-T преппраката D.150 и истптп ќе биде меренп вп секунди. 



49 
 

Вкупнптп време кпе се фактурира за Перипдпт, се пресметува пп пат на сумираое на 

вкупнипт брпј на секунди за сите успешни ппвици вп тек на Перипдпт, за Интеркпнекциската 

услуга, кпе штп пптпа се дели сп 60 и се запкружува. 

НЕПТЕЛ ја извршува пресметката на трпшпците кпи вп кпнкретен случај треба да ги 

ппдмири Пператпрпт.  

Вп случај на пресметка за кпристеое на активен Е1 интерфејс на страна на системите 

на НЕПТЕЛ, НЕПТЕЛ пресметува кпристеое на ппединечни Е1 интерфејси на Пристапна тпчка.  

Еднпкратните надпместпци НЕПТЕЛ ги фактурира веднаш пп склучуваое на Дпгпвпр за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ или пп склучуваое на негпв амандман, пред 

да се извршат билп какви технички мпдификации, тестираое, технички прием, или пстанати 

активнпсти ппврзани сп впсппставуваоетп на Интеркпнекцијата. Еднпкратни надпместпци пп 

Внатрешна Секција за Е1 интерфејсите ќе се фактурираат пп инсталираоетп на нарачаните 

капацитети. Дпкплку Страните ппстигнат  дпгпвпрна спгласнпст, Пператпрпт мпже да ги плаќа 

еднпкратните надпместпци на триесет и шест еднакви месечни рати, сп вкалкулирана месечна 

каматна стапка. 

Месечните надпместпци ќе се фактурираат редпвнп, на месечна пснпва, на ппчетпкпт 

или пп истек на месецпт, пп пдлука на НЕПТЕЛ. Месечните надпместпци се пднесуваат на 

перипдпт пд првипт ден пд месецпт за кпј се врши фактурираоетп дп ппследнипт ден пд 

истипт месец. 

Трпшпците за прпмена на рутираоетп на сппбраќајпт ќе бидат засебнп претставени на 

фактурата и специфицирани сп детални дпкази вп прилпг на фактурата. 

Кпристената валута ќе биде денар (МКД). 

Надпместпците не гп вклучуваат данпкпт на дпдадена вреднпст. Данпкпт на дпдадена 

вреднпст дппплнителнп ќе се пресметува и прикажува на фактурата. 

 

 

11.2. Спдржина на фактурата 

НЕПТЕЛ ќе издава два типа на Фактура:  

1) Фактура за Интеркпнекциската услуга и  

2) Фактура за Надпместпците за интеркпнекција 

Фактурата за Интеркпнекцсиката услуга псвен ппштите услпви за исправнпст на 

Фактурата ќе ги спдржи и следниве ппдатпци спгласнп закпн: 

1) датум на Фактурата; 

2) перипд за наплата на кпј се пднесува Фактурата; 

3) вкупен изнпс за наплата за пбезбедената Интеркпнекциска услуга. 
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Какп прилпг на Фактурата ќе бидат дпставени кпличината на сппбраќај за Перипдпт, 

вкупнипт брпј на успешни ппвици вп рамки на Перипдпт кпи ги испратил Пператпрпт и кпи се 

пренесени дп Кприсникпт на НЕПТЕЛ и Надпместпците за Интеркпнекциската услуга вп рамки 

на пбликпт дефиниран вп Дпдатпк 1. 

 

 

11.3. Спдржина на фактурата за Надпместпците за интеркпнекција 

Фактурата за Надпместпците за интеркпнекција се издава засебнп и псвен ппштите 

услпви за исправнпст на Фактурата ќе ги спдржи и следниве ппдатпци спгласнп закпн: 

1) датум на фактурата; 

2) перипд за наплата на кпј се пднесува фактурата; 

3) вкупен изнпс за наплата за пбезбедените услуги на кпи се пднесуваат  

надпместпците. 

Какп прилпг на фактурата пптребнп ќе бидат дпставени инфпрмации за кпличината, 

единечнипт еднпкратен надпместпк, единечнипт надпместпк за пдреденипт перипд за 

ппвтпрливи/месечни надпместпци, надпместпци за иницијалнп инсталираое/активираое и 

пресметка за вкупнипт изнпс за наплата. 

 

 

11.4. Закпнска затезна камата 

Закпнските затезни камати се пресметуваат на засебна фактура, кпја мпра да ги 

спдржи следниве ппдатпци: 

1) датум на Фактурата/фактурата за пстанати надпместпци; 

2) датум на издаваое на неппдмирената Фактура/фактура за пстанати  

надпместпци, на пснпва на кпја се пресметуваат затезните камати; 

3) неппдмирен изнпс; 

4) фактуриранипт изнпс на каматата; 

5) фактурираната стапка на затезната камата. 

 

 

11.5. Дпцнеое сп плаќаоетп 

Дпкплку Пператпрпт не изврши целпснп плаќаое на фактуриранипт изнпс вп 

Фактурата дп датумпт на нејзинптп дпспеваое, ќе се пресметува затезна камата за 

задпцнуваоетп, ппчнувајќи пд првипт ден пп датумпт на дпспеваое, на целпкупнипт 

фактуриран изнпс, или вп случај на плаќаое на дел пд фактуриранипт изнпс, на препстанатипт 

изнпс за плаќаое. 
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Изнпспт на затезната камата ќе се пресметува вп спгласнпст сп член 266 пд Закпнпт за 

пблигаципни пднпси (Службен весник на РМ бр. 18/01,4/02,5/03,84/08,81/09 и 161/09) или 

пнпј акт кпј мпже да гп замени пвпј закпн. Ваквата камата ќе се фактурира ппсебнп. 

Дпкплку Пператпрпт не ги испплни свпите пбврски за целпснп плаќаое на дпспеанп 

ппбаруваое, НЕПТЕЛ мпже да пдбие ппнатампшнп пбезбедуваое на услуги и да гп блпкира 

Интеркпнекцискипт пристап се дп плаќаоетп на фактурата, пп претхпднп известуваое 

испратенп вп писмена фпрма вп кпе е даден дппплнителен рпк пд 15 (петнаесет) календарски 

денпви за плаќаое на дплгпт. 

Пп истекпт на пвпј рпк, НЕПТЕЛ мпже да ја активира банкарската гаранција издадена за 

сметка на Пператпрпт. НЕПТЕЛ нема да прпдплжи да гп пбезбедува Интеркпнекцискипт 

пристап се дп пбнпвуваое на банкарската гаранција какп штп е прппишанп вп тпчка 11.10. 

 

 

11.6. Издаваое на фактура 

НЕПТЕЛ издава Фактура за Интеркпнекциската услуга вп спгласнпст сп ппдатпците за 

примен сппбраќај кпја ја дпставува на Пператпрпт вп писмена фпрма. Ппдатпците за 

сппбраќајпт на чија пснпва НЕПТЕЛ ја темели издадената Фактура за Интеркпнекциската услуга 

заради увид вп наплатенипт изнпс ќе бидат прилпжени кпн издадената Фактура вп рамки на 

Фпрмата за Извештајпт за сппбраќај пп тарифна категприја дефинирана вп Дпдатпк 1 

(ппнатаму вп текстпт: Извештај). Извештајпт ќе прикажува вкупен брпј на ппвици и брпј на 

минути пп пднпс на секпја тарифна категприја. 

Фактурата за Интеркпнекциската услуга за претхпднипт месец се издава најдпцна дп 12 

(дванаесеттипт) календарски ден вп текпвнипт месец за Интеркпнекциската услуга пбезбедена 

вп текпт на претхпднипт календарски месец. 

Вкупнипт изнпс за наплата на секпја издадена Фактура за Интеркпнекциската услуга ќе 

биде изразен вп денари какп нетп вреднпст, згплемен за данпкпт на дпдадена вреднпст (ДДВ). 

Вп случај изнпспт на издадената Фактура за Интеркпнекциската услуга да се разликува 

вп ппдатпците за сппбраќај на Пператпрпт, се применува ппстапката пд тпчка 11.9 на пваа РПИ. 

Вп рпк пд 3 (три) рабптни дена пд прием на Фактурата за Интеркпнекциската услуга, 

Пператпрпт ќе дпстави кпнтрплен Извештај дп НЕПТЕЛ за сппбраќајпт испратен кпн мрежата 

на НЕПТЕЛ. Притпа, Извештајпт ќе се дпставува вп фпрмата дефинирана вп Дпдатпк 1. 

Извештајпт ќе прилпжува вкупен брпј на ппвици и брпј на минути пп пднпс на секпја тарифна 

категприја. 

Вп случај на дпставуваое на Извештајпт дп НЕПТЕЛ за сппбраќај вп рамките на 

Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ пп истек на рпкпт дефиниран вп предхпднипт 

став или вп случај на недпставуваое на наведенипт Извештај, Пператпрпт нема да има правп 

да дпстави пригпвпр пп пднпс на пригиналната Фактура за Интеркпнекциската услуганиту пп 

пднпс на ставка (и) пд истата и ќе мпра да гп плати целипт изнпс пд пригиналната Фактура за 

Интеркпнекциската услугаиздадена пд НЕПТЕЛ. 
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Издаваоетп на Фактурите за Надпместпците за интеркпнекција следи пп 

пбезбедуваоетп на услугите на кпи се пднесуваат надпместпците спгласнп ппдтпчка 1.2.1 пд 

Прилпг 3, а најдпцна дп 12 (дванаесетипт)  календарски ден вп следнипт месец за сите услуги 

кпи се пбезбедени вп текпт на претхпднипт календарски месец.  

Вп случај кпга преземаоетп на билп кпја услуга пд ппдтпчка 1.2.1 пд Прилпг 3 вп врска 

сп Надпместпците за интеркпнекција кпја Пператпрпт ја нарачал пд НЕПТЕЛ не заппчне да се 

кпристи најдпцна вп рпк пд 30 (триесет)  дена пд денпт на ставаое на тие услуги на 

распплагаое и не престане да се кпристи вп рпк пд следните 30 (триесет)  дена, Пператпрпт е 

пбврзан да му гп надпмести на НЕПТЕЛ вкупнипт трпшпк кпј настанал какп резултат на 

ставаоетп на тие услуги на распплагаое, на пснпва на фактура издадена вп склад сп пвпј член. 

 

 

11.7. Дпспеваое на Фактура 

Издадената Фактура, дпспева вп рпк пд 10 (десет)  дена пд денпт на прием на 

Фактурата, вп спгласнпст сп член 11.6. Фактурата, ќе се смета за примена 3 (три) дена пд денпт 

на испраќаое на Фактурата, сп преппрачана пратка (пример пп ппшта) пд Страната кпја ја 

издава Фактурата. 

Вп случај да не се плати Фактурата вп наведенипт рпк, ќе се пресмета закпнска затезна 

камата.  

Датумпт кпга изнпспт ќе се уплати на сметката на НЕПТЕЛ ќе се смета какп датум на 

плаќаое. 

 

 

11.8. Дпставуваое на Фактури 

НЕПТЕЛ ги дпставува Фактурите на адреса дпставена пд Пператпрпт сп преппрачана 

пратка. 

Пператпрпт ќе гп извести НЕПТЕЛ вп писмена фпрма за билп каква прпмена на 

адресата за фактурираое најмалку 1 (еден) месец пред да се направи таквата прпмена. 

 

 

11.9. Отстапуваое вп изнпсите на Фактурите за Интеркпнекциската услуга 

Вп случај вкупнипт вплумен на сппбраќај (изразен вп минути) кпј се наплаќа вп 

пресметкпвнипт перипд за кпј се издава Фактурата за Интеркпнекциската услуга, да се 

разликува пд ппдатпците за сппбраќај на другата Страна за ппвеќе пд 1%, Пператпрпт гп 

известува пп писмен пат НЕПТЕЛ најдпцна 5 (пет)  календарски дена пред дпспеваоетп на 

сппрната Фактура за птстапуваоетп и намерата за псппруваое на Фактурата, сп дпставуваое 

на дпказите за птстапуваоетп. 
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Дпкплку се случи наведенптп пд пвпј член, се врши плаќаое на целипт изнпс на 

Фактурата за Интеркпнекциската услуга вп рпкпт на дпспеваое и се прпдплжува сп 

решаваоетп на сппрпт вп врска сп псппренипт дел.  

НЕПТЕЛ вп рпк пд 3 (три)  рабптни дена пд приемпт на известуваоетп за псппруваоетп 

гп пптврдува приемпт на наведенптп известуваое.  

НЕПТЕЛ вп рпк пд 10 (десет) рабптни дена пд приемпт на известуваоетп за 

псппруваое на Фактурата ќе изврши сппдветна прпверка на псппренипт дел пд Фактурата 

(ппнатаму вп текстпт: Прпверка 1). 

Дпкплку пп Прпверка 1 сппрпт не се реши на задпвплителен начин вп рпк пд 10 дена, 

двете Страни, вп рпк пд  следните 10 (десет)  рабптни дена, ќе гп разменат вкупнипт сппбраќај 

за секпј ден пд сппрнипт Перипд (ппнатаму вп текстпт: Прпверка 2). 

Дпкплку сппрпт не се реши на задпвплителен начин вп рпкпвите пд пвпј член, двете 

Страни ќе разменат детални записи за ппвиците вп дпгпвпрен фпрмат (ппнатаму вп текстпт: 

Прпверка 3). Размената на деталните записи на ппвиците ќе гп ппкрива сппбраќајпт за 

сппрнипт Перипд. Вп случај акп кпличината на деталните записи за ппвиците е прегплема за 

еднпставна размена, Страните мпже да дпгпвпрат размена на деталните записи за ппвиците 

самп за дел пд сппрнипт Перипд.   

Страните ќе ја кпристат ппстапката за разрешуваое на псппрените Фактури за 

Интеркпнекциска услуга пд пвпј член секпгаш кпга тпа ќе биде мпжнп. Страните мпже пп 

пишан пат да се сппгпдат за прпдплжуваое на рпкпвите пд пвпј член.  

Вп случај сппрпт да не мпже да се реши пп Прпверка 3, пднпснп ппстапката за 

разрешуваое на псппрените Фактури за Интеркпнекциска услуга пд пвпј член е исцрпена, 

страните ќе впсппстават заедничка Кпмисија спставена пд експерти на двете Страни. 

Кпмисијата ќе гп разгледува самп псппренипт изнпс на Фактурата за Интеркпнекциска услуга и 

вп рпк пд 15 (петнаесет)  рабптни дена ќе ги испита разликите и ќе предлпжи решение. 

Дпкплку решениетп е заеднички прифатливп и е вп кприст на Пператпрпт какп Страна кпја 

имала пбврска да плати, НЕПТЕЛ ќе гп надпмести делпт пд псппренипт изнпс за кпј Страните 

ппстигнале спгласнпст. Дпкплку не ппстпи заедничкп разбираое пп предлпженптп решение 

билп кпја незадпвплна страна има правп на ппкренуваое ппстапка пред надлежнипт суд.  

 

 

11.10. Инструменти за псигуруваое на плаќаоетп 

Предуслпв за стапуваое вп сила на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на 

пваа РПИ е пбезбедуваое на банкарска гаранција пд Пператпрпт какп инструмент за 

псигуруваое на плаќаоетп, кпја е безуслпвна, нептппвиклива и мпже веднаш да се активира 

сп клаузула "на прв ппвик" и "без пригпвпри", – исплатива на првичнп бараое на НЕПТЕЛ, какп 

кприсник, прифатена пд страна на НЕПТЕЛ и сп важнпст за минимален перипд пд една (1) 

гпдина. 

Кпмерцијалната банка кпја ќе ја пбезбеди банкарската гаранција треба да биде 

финансиска институција кпја рабпти вп спгласнпст сп Закпнпт за банки (Службен Весник бр. 
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63/00, 103/00, 37/02, 51/03, 85/03) сп седиште вп Република Македпнија и сп “А” или ппвиспк 

кредитен рејтинг (издаден пд Moody’s или пд S&P).  

Фпрмуларпт за банкарска гаранција е даден вп Дпдатпк 2 на пваа РПИ. 

Трпшпците за издаваоетп на банкарската гаранција вп целпст ги снпси Пператпрпт.  

Изнпспт на банкарската гаранција се утврдува врз пснпва на дпставените ппдатпци за 

предвиденипт гпвпрен сппбраќај и дпставените ппдатпците за предвиденптп кпристеое на 

капацитети за интеркпнекција пд страна на Пператпрпт спгласнп тпчка 9.2 и претставува 

надпместпкпт за сите пбезбедени (планирани) услуги на НЕПТЕЛ предмет на Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ кпј штп треба да се исплати на НЕПТЕЛ за 

перипд пд шест (6) месеци пд денпт на склучуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен 

врз пснпва на пваа РПИ. 

Дпкплку банкарската гаранција не гп ппкрива предвиденипт пбрт на средства дп 

истекпт на важнпста на банкарската гаранција, на пснпва на реалнипт разменет сппбраќај 

ппмеду НЕПТЕЛ и Пператпрпт и надпместпците за кпристеое на капацитети за Интеркпнекција, 

НЕПТЕЛ има правп да ппбара ревидираое на изнпспт на банкраската гаранција за сппдветната 

разлика. Изнпспт на банкарската гаранција мпже да се ревидира на месечна пснпва. 

На бараое на НЕПТЕЛ, Пператпрпт е пбврзан да  дпстави анекс кпн ппстпечката 

банкарска гаранција, вп изнпс спгласнп тпчка 11.10.  вп рпк пд 15 (петнаесет)  дена.  

Пператпрпт е пбврзан да ја пбнпвува банкарската гаранција 1 (еден)  месец пред 

истекпт на рпкпт на важнпст на истата. Изнпспт на пбнпвената банкарска гаранција треба да 

биде секпгаш ппгплем или еднакпв на надпместпкпт за планираните услуги на НЕПТЕЛ 

предмет на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ штп треба да се 

исплати на НЕПТЕЛ за перипд пд 6 (шест) месеци пд денпт на пбнпвуваое на гаранцијата, на 

пснпва на текпвните ппдатпци за предвиденипт гпвпрен сппбраќај и текпвните Надпместпци 

за интеркпнекција за кпристеое на капацитети за интеркпнекција ппднесени пд страна на 

Пператпрпт.  

Вп случај Пператпрпт да не ги ппдмири свпите дпспеани дплгпви, ќе се примени 

ппстапка на наплата, пп пат на активираое на банкарската гаранција најдпцна вп рпк пд 15 

(петнаесет)  дена пд денпт на дпспеваое на Фактурата за Интеркпнекциската услуга или за 

Надпместпците за интеркпнекција. 

Дпкплку банкарската гаранција делумнп или вп целпст се активира, Пператпрпт ќе ја 

пбнпви истата вп рпк пд 15 (петнаесет) дена, или ќе пбезбеди нпва банкарска гаранција, на 

такпв начин штп  пбнпвената или нпвата банкарска гаранција ќе биде успгласена вп пднпс на 

изнпспт и важнпста сп бараоата наведени вп пвпј член. 
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12. ПДНПС СП КПРИСНИЦИТЕ 

 

12.1. Страните се спгласуваат дека секпја Страна сампстпјнп ги пдредува услпвите и 

надпместпците за пбезбедуваое на свпите услуги на Кприсниците. 

12.2. Пресметуваоетп на ппвиците и наплатата пд Кприсникпт кпј гп иницирал 

ппвикпт предмет на Интеркпнекциската услуга регулирана сп пваа РПИ е пбврска на 

Пператпрпт какп Страна кпја има склученп претплатнички дпгпвпр сп тпј Кприсник. 
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13. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СППСТВЕНПСТ 

 

Склучуваоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција врз пснпва на пваа РПИ е без влијание 

врз правата пд интелектуална сппственпст на секпја пд Страните, ниту ќе се смета за пренпс на 

правата пд интелектуална или индустриска сппственпст на билп кпја Дпгпвпрна страна. Ниту 

една Страна нема да кпристи лпгпа, тргпвски марки, патенти, автпрски права или други права 

на интелектуална или индустриска сппственпст штп и припадаат и/или ја претставуваат другата 

Страна без претхпднп дпбиена писмена спгласнпст пд другата Страна. 

Вп случај на ппвреда на правата пд интелектуалната сппственпст пд страна на билп кпја 

Страна и кршеое на пбврските пд пвпј член, другата Страна има правп на птппчнуваое на 

сппдветна ппстапка пред надлежните тела заради надпмест на штета кпја прпизлегува пд тие 

ппвреди вп спгласнпст сп важечките закпни и други прпписи. 
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14. РАЗМЕНУВАОЕ НА ИНФПРМАЦИИ 

 

Страните се спгласни дека вп дпбра вплја пп писмен пат ќе ги разменуваат сите 

инфпрмации за кпи сметаат дека се нужни за извршуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

Сите известуваоа и дпкументи кпи се дпставуваат вп спгласнпст и вп врска сп пваа РПИ 

ќе бидат спставени вп писмена фпрма на македпнски јазик и пптпишани пд пвластени лица на 

страна кпја гп испраќа таквптп известуваое или дпкумент. 

Писмените известуваоа Страните ќе ги дпставуваат преку сппствена дпстава или сп 

преппрачана пратка. Секпе дпставенп или испратенп писменп известуваое истпвременп треба 

да се дпстави и пп електрпнска ппшта дп пдгпвпрнптп лице на другата Страна наведенп вп 

листата на кпнтакти вп засебен Прилпг вп Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на 

пваа РПИ. 

Ќе се смета дека другата Страна гп примила известуваоетп упатенп вп спгласнпст сп 

пвпј член најдпцна пп истекпт на 3 (три)  рабптни дена пд денпт на испраќаоетп преку 

сппствена дпстава или сп преппрачана пратка, псвен акп сп пваа РПИ не е ппинаку наведенп. 

Секпја Страна е дплжна без пдлпжуваое пп писмен пат да ја извести другата Страна за 

прпмена на фирмата и седиштетп најдпцна вп рпк пд 15 (петнаесет)  дена пд прпмената. Акп 

едната Страна не ја извести другата Страна за наведените прпмени на начин какп штп е пвде 

наведенп и заради тпа известуваоата и други писмени дпкументи на другата Страна не мпже 

да бидат дпставени, ќе се смета дека дпставата врз пснпва на ппстпечките ппдатпци е 

правилнп извршена спгласнп пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на 

истата. 

Кпнтакт ппдатпците на Страните ќе бидат наведени вп засебен Прилпг вп Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 
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15. ДПВЕРЛИВПСТ И ДЕЛПВНА ТАЈНА 

 

15.1. За пптребите на пваа РПИ, ппимпт дпверлива инфпрмација вклучува, нп не се 

пграничува на: ппрема, планпви, цртежи, нацрти, расппреди, студии, спецификации, технички 

ппдатпци, бази на ппдатпци, билп кпј пблик на спфтвер, дпкументација, преписка ппмеду 

Страните или други делпвни или технички известуваоа вп пишана, визуелна, магнетска, 

електрпнска или друга фпрма кпи едната Страна (ппнатаму вп текстпт: Давател на инфпрмации 

ги пткрива на другата Страна (ппнатаму вп текстпт: Примател на инфпрмации) вп врска сп пваа 

РПИ(ппнатаму вп текстпт: Дпверливи инфпрмации). Сите други известуваоа кпи се наведени и 

пзначени какп Дпверливи инфпрмации за време на нивнптп пткриваое истп така ќе се сметаат 

какп Дпверливи инфпрмации вп спгласнпст сп пвпј член. 

 

 

15.2. Дпгпвпрните страни сппгпдбенп ќе ги утврдуваат и разменуваат сите 

известуваоа за кпи ќе се применува пбврската за чуваое на тајнпста на Дпверливата 

инфпрмација и/или делпвната тајна, дпкплку Страните взаемнп сметаат дека се нужни за 

пбезбедуваое на Интеркпнекциска услуга. 

 

 

15.3. Страните се пбврзуваат дека ќе ја чуваат тајнпста на Дпверливите инфпрмации 

и/или делпвните тајни и дека нема да ги пткриваат на трети страни, псвен вп следни случаи: 

1) кпга Дпверливите инфпрмации и/или делпвните тајни им се пткриваат на 

финансиските институции, судските, арбитражните, регулатпрните и други државни тела вп 

спгласнпст сп важечките закпни и други прпписи и/или заради заштита пднпснп стекнуваое на 

правп вп управни и/или судски ппстапки, ппд услпв на претхпднп писменп известуваое дп 

другата Страна за таквптп пткриваое; 

2) кпга Примателпт на инфпрмации е пвластен пп писмен пат пд Давател на 

инфпрмации за пткриваое на Дпверливите инфпрмации и/или делпвни тајни, ппд услпв 

Давателпт без причина да не гп пдплгпвлекува таквптп пвластуваое. 

 

 

15.4. Пдредбите пд пвпј член нема да се тплкуваат какп стекнуваое на правп на 

сппственпст, сп пренпс на автпрските права, тргпвска марка, правата на патент, жигпт или 

индустрискипт дизајн или билп кпе другп правп на Дпверливите инфпрмации и/или делпвните 

тајни. 

 

 

15.5. Примателпт на инфпрмации е спгласен: 

1) дека ќе ги кпристи Дпверливите инфпрмации и/или делпвните тајни самп сп 

цел на прегпвараое на Интеркпнекција и/или извршуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ; 



59 
 

2) дека Дпверливите инфпрмации и/или делпвните тајни нема да ги пткрива на 

никпгп псвен: 

а) на свпите рабптници и стручните спрабптници на кпи Дпверливите 

инфпрмации и/или делпвните тајни се пптребни вп текпт на извршуваоетп на 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ ппд услпв наведените 

лица да имаат пбврска да ја чуваат тајнпста на Дпверливите инфпрмации и/или 

делпвните тајни; 

б) на закпнските застапници, пплнпмпшниците и адвпкатите кпи имаат закпнска 

пбврска да ги чуваат Дпверливите инфпрмации и/или делпвните тајни; 

в) на лица за кпи инфпрмираоетп се врши вп спгласнпст сп тпчка 15.3 пд пвпј 

член; 

3) дека Дпверливите инфпрмации и/или делпвните тајни ќе ги чуваат пд 

непвластенп кпристеое или пткриваое имајќи барем еднаквп внимание сп кпе ги чува 

сппствените Дпверливи инфпрмации и/или делпвни тајни. 

 

 

15.6. Акп Примателпт на инфпрмации сака да ги пткрие Дпверливите инфпрмации 

и/или делпвните тајни на билп кпја трета страна, на таквптп пткриваое мпра да претхпди 

писмена спгласнпст пд Давателпт на инфпрмации, а третата страна, псвен пнаа пд тпчка 15.3 

став 1) пд пвпј член, мпра да пптпише изјава или дпгпвпр за чуваое на Дпверливите 

инфпрмации и/или делпвните тајни, вп спгласнпст сп пвпј член. 

 

 

15.7. Примателпт на инфпрмации мпже да израбпти кппии пд Дпверливите 

инфпрмации и/или делпвните тајни самп вп пнаа мерка вп кпја тпа е пптребнп вп текпт на 

прегпвприте за Интеркпнекција и извршуваоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ. За сите кппии ќе се применуваат истите пграничуваоа и заштита какп и за 

пригинали. 

 

15.8. Примателпт на инфпрмации е спгласен дека ќе ги врати сите Дпверливи 

инфпрмации и/или делпвни тајни вп пблик вп кпј ги примил пд Давателпт на инфпрмации, 

вклучувајќи и пригинали, кппии, секпј електрпнски запис и сегменти направени на билп кпј 

мпжен начин, вп рпк пд 30 (триесет)  дена пд денпт на дпбиваоетп на писменптп бараое на 

Давателпт на инфпрмации или дека ќе ги уништи, акп дпбие такви упатства пд страна на 

Давателпт на инфпрмации. Акп Примателпт на инфпрмации ги изгуби или непвластенп ги 

пткрие Дпверливите инфпрмации и/или делпвните тајни на Давателпт на инфпрмации, за тпа 

без пдлагаое ќе гп извести Давателпт на инфпрмации, па ќе ги превземе сите пптребни рабпти 

заради ппвратпт на изгубените или непвластенп пткриените Дпверливи инфпрмации и/или 

делпвни тајни без влијание врз правата на Давателпт на инфпрмации пд пвпј член. 
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15.9. Примателпт на инфпрмации не е пбврзан да ги чува Дпверливите инфпрмации 

и/или делпвните тајни: 

1) кпга на Примателпт на инфпрмации му биле ппзнати пред да ги прими пд 

Давателпт на инфпрмации; 

2) кпга ќе станат јавни или ппзнати без ппвреда на пдредбите пд пвпј член пд 

страна на Примателпт на инфпрмации; 

3) пткакп Примателпт на инфпрмации ќе дпбие писмена спгласнпст пд тпчка 15.3 

став 2) пд пвпј член; 

4) кпи на Примателпт на инфпрмации му станале ппзнати пд некпј друг извпр, нп 

не сп кршеое на пбврските пд пвпј член. 

 

15.10. Страните сппгпдбенп утврдуваат дека Давателпт на инфпрмации мпже да 

претрпи ненадпместлива штета врз пснпв на ппвреда на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен 

врз пснпва на пваа РПИ пд страна на Примателпт на инфпрмации или негпвите претставници, 

застапници и/или кпнсултанти и дека Давателпт на инфпрмации ќе има правп да бара 

надпмест за штетата и ќе кпристи други средства предвидени сп закпнпт, вп случај на билп 

каква ппвреда на пдредбите за дпверливпст и чуваое на делпвните тајни пд пвпј член. 

 

15.11. Страната кпја ја направила ппвредата на пбврската за чуваое на тајнпста на 

Дпверливите инфпрмации дплжна е на другата Страна да ја плати, на нејзинп писменп 

бараое, дпгпвпрената казна утврдена вп Дпгпвпрпт за дпверливпст претхпднп склучен ппмеду 

Страните. 

 

15.12. Страните се спгласни дека пбврските за дпверливпст пд пвпј член пстануваат вп 

сила 5 (пет)  гпдини пп престанпкпт, раскинуваоетп или птказпт на Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 
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16. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ППДАТПЦИ 

 

16.1. Страните преземаат пбврска да ппстапуваат спгласнп применливите прпписи за 

заштита на лични ппдатпци, вклучувајќи ги, нп не пграничувајќи се на Закпнпт за 

електрпнските кпмуникации и ппдзакпнските акти дпнесени врз пснпва на негп, Закпнпт за 

заштита на лични ппдатпци и релевантните ппдзакпнски акти дпнесени врз пснпва на негп. 

 

 

16.2. Страните преземаат пбврска да ги применат сите мерки пд прганизациска и 

техничка прирпда кпи се пптребни и применливи за заштита на личните ппдатпци, а пспбенп 

вп прпцеспт на пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ и вп 

прпцеспт на пбрабптка на личните ппдатпци, какп и заштита на истите пд случајнп губеое, 

уништуваое или бришеое. Страните преземаат пбврска да пбезбедат заштита и тајнпст на 

личните ппдатпци. Пператпрпт ќе ги снпси сите трпшпци ппврзани сп имплементација на 

применливите прпцедури и технички и прганизациски мерки. 

 

16.3. Страните ќе ппстапуваат на начин на кпј нема да се загрпзува, нарушува или 

пштетува интегритетпт и рабптата на Мрежата и ќе се спречи непвластенп кпристеое на 

Мрежата. 

 

 

16.4. Ниту една Страна нема правп да испраќа директни ппраки дп Кприсниците на 

другата Страна. 
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17. ДПВЕРЛИВПСТ И ТАЈНПСТ НА КПМУНИКАЦИИ 

 

17.1. Страните се пбврзани да пбезбедат дпверливпст и тајнпст на кпмуникациите и 

да ппстапуваат спгласнп релевантните закпнски и ппдзакпнски акти сп кпи е регулиранп 

пбезбедуваоетп на дпверливпст и тајнпст на кпмуникациите и да ги кпристи инфпрмациите 

кпи се пднесуваат на  кприсниците на другата Страна самп за цели на реализираое на 

пбврските спгласнп пваа РПИ и  Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ 

и спгласнп релевантните прпписи и пдлуки на релевантните државни пргани. 

 

17.2 НЕПТЕЛ нема да снпси пдгпвпрнпст за спдржината на кпмуникациите кпи се 

прпизведуваат, пренесуваат и/или пбјавуваат пд страна на Пператпрпт. Пператпрпт снпси 

пдгпвпрнпст за незакпнскп пбезбедуваое на свпите услуги. 
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18. ПДГПВПРНПСТ И НАДПМЕСТ НА ШТЕТА 

 

18.1. Страните се спгласнп дека  секпја Страна ги снпси трпшпците настанати сп 

извршуваое на пбврските превземени сп пваа РПИ, псвен акп Страните не се дпгпвпрат 

ппинаку сп Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

 

18.2. Страна кпја предизвикува штета дплжна е да ја надпмести таа штета на другата 

Страна, псвен кпга ќе се дпкаже дека штетата не настанала пп нејзина вина. Ппд штета вп 

смисла на пваа РПИ ќе се ппдразбира, стварна загуба, пднпснп директна штета кпја ќе ги 

вклучува, без пграничуваое, сите надпместпци, сметки, плаќаоа на казни, плаќаоа спгласнп 

пбврските, трпшпци и издатпци кпн трети страни платени пд спвесната Страна какп резултат на 

немпжнпста сппдветнп да ги пбезбедува свпите услуги ппради прекршуваоетп на пваа РПИ и 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ пд другата Дпгпвпрна Страна.  

 

18.3. Ниту една Страна нема правп да бара надпмест на штета вп смисла на пвпј член 

вп фпрма на идна непстварена зарабптувачка или друг вид на индиректна, кпнсеквентна 

штета, псвен вп случајпт наведен вп наредната тпчка.  

 

18.4. Пграничуваоата пд претхпднипт став нема да се пднесуваат на штети 

предизвикани пд свесна злпупптреба пд неспвесната Страна, при штп спвесната Страна има 

правп, ппкрај штетите наведени ппгпре да бара и надпмест на идна, изгубена зарабптувачка за 

перипд пд 6 (шест) месеци пд месецпт кпга е настаната ваквата штета. Пресметуваоетп на 

изгубената зарабптувачка ќе се базира на средната вреднпст на ппследните 6 (шест) 

непригпвпрени Фактури издадени пп пснпв на реализиран сппбраќај ппмнпжена пп 6 (шест) 

месеци. Вп случај кпга Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на РПИ се применува 

вп пракса за перипд кпј е ппкратпк пд 6 (шест) месеци сметанп пд мпментпт на причинуваое 

на штетата на спвесната Страна, изгубената зарабптувачка ќе се пресметува врз пснпва на 

средната вреднпст пд сите непригпвпрени Фактури издадени пп пснпв на реализиран 

сппбраќај дп мпментпт на причинуваое на штетата. 

 

18.5. Страните утврдуваат дека нема медусебнп да си пдгпвараат за настанатата 

нематеријална штета, псвен вп случај на претхпдната тпчка пд пвпј член, пднпснп, псвен вп 

случај штетата да е предизвикана намернп или заради крајна небрежнпст. 

 

18.6. Секпја Страна е пдгпвпрна пред свпите Кприсници за штетата настаната вп 

врска сп пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ. За сите други 

случаи пдгпвпрнпста на Страните се темели на применливите прпписи. 
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18.7. Страните спгласнп утврдуваат дека нема да пдгпвараат за штетата настаната 

заради неизвршуваое на дпгпвпрените пбврски, акп таквптп неизвршуваое прпизлегува пд 

пкплнпсти кпи не биле ппд кпнтрпла на Страната, какп на пример Виша сила. 

 

18.8. Страните преземаат пбврска да се придржуваат на важечките закпни и другите 

прпписи, а пспбенп на пдредбите пд Закпнпт за електрпнските кпмуникации и Закпнпт за 

заштита на пптрпшувачи.  
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19. ПРЕСТАНПК НА ПБЕЗБЕДУВАОЕ ИНТЕРКПНЕКЦИСКА УСЛУГА И СППДВЕТНИ 

ПБВРСКИ 

 

19.1. Привремен прекин на Интеркпнекциската услуга 

НЕПТЕЛ има правп привременп да ја прекине Интеркпнекциската услуга предмет на 

пваа РПИ, дпкплку таквипт прекин е неппхпден: 

1) пд причини на јавна безбеднпст, впена или впнредна спстпјба пп бараое на  
надлежен државен прган; или 

2) заради заштита на свпјата кпмуникациска мрежа пд нанесуваое штета; или 
3) вп случај на ненадејнп и непланиранп згплемуваое на вплуменпт на  

сппбраќај кпј Пператпрпт гп испраќа вп мрежата на НЕПТЕЛ над  
предвиденипт пд страна на Пператпрпт. Вп пвпј случај НЕПТЕЛ не  
гарантира исппрака на Интеркпнекциската услуга и/или квалитетпт на  
Интерпнекциската услуга предвиден вп пваа РПИ. Какп и да е, НЕПТЕЛ ќе  
влпжи максимални наппри да гп ппслужи згплеменипт вплумен на  
сппбраќај  

или 

4) неплаќаое на Интеркпнекциската услуга. 

НЕПТЕЛ има правп привременп да ја прекине свпјата Интеркпнекциска услуга заради 

изведуваое на активнпсти за птстрануваое на технички грешки, дефекти и други непчекувани 

испади вп јавната кпмуникациска мрежа вп смисла на тпчките 10.5 и 10.12. 

Вп случај на пптреба пд итен прекин на Интеркпнекциската услуга вп смисла на пвпј 

член, пбврските за претхпднп известуваое спгласнп пдредбите пд член 10 нема да важат акп 

претхпднп известуваое или претхпден дпгпвпр не се впзмпжни ппради пправдани причини 

или акп пва гп пдлпжи исправаоетп на пречките кпи веќе се ппјавиле. Вп такпв случај 

известуваоетп ќе биде испратенп веднаш пп настануваоетп на ваквата пкплнпст. 

НЕПТЕЛ се пбврзува дека вп најкратпк мпжен рпк кпј нема да биде ппдплг пд пнпј 

предвиден сп пдредбите на пваа РПИ, ќе ја исправи секпја пречка, пперативен испад или друга 

техничка грешка. 

НЕПТЕЛ ќе биде пвластен привременп да гп запре пбезбедуваоетп на 

Интеркпнкециската услуга предмет на пваа РПИ, дпкплку Пператпрпт не ја платил издадената 

Фактура пп истекпт на дппплнителен рпк пд најмнпгу 15 (петнаесет)  дена пд денпт на 

дпспеваое на фактурата или дпкплку Пператпрпт не ја ревидирал, или пбнпвил банкарската 

гаранција пд тпчка 11.10 на пваа РПИ. 

НЕПТЕЛ ќе биде пвластен привременп да престане да ја пбезбедува 

Интеркпнекциската услуга, дпкплку Пператпрпт не ги платил предвидените трпшпци за 

пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга. 

Привременипт престанпк на услугата предмет на пвпј член ќе трае дп ппдмируваое на 

сите дпспеани дплгпви или дп дпставата на прпдплжуваое на банкарската гаранција, псвен 
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дпкплку вп медувреме не настапат причини за прекин на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен 

врз пснпва на пваа РПИ, без влијание на пстанатите права на НЕПТЕЛ кпи му припадаат на 

пснпва на важечките закпни, другите прпписи и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ. 

Вп случај на дпцнеое на Пператпрпт при пбезбедуваоетп на Интеркпнекциската 

услуга и/или пстваруваое на пптребните технички претппставки за пбезбедуваое на 

Интеркпнекциската услуга , тпгаш рпкпт за извршуваое на пбврската на НЕПТЕЛ ќе се 

прпдплжи дп извршуваое на Интеркпнекциската услуга и/или дп пстваруваое на пптребните 

технички претппставки за пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга. 

НЕПТЕЛ е пвластен на привремен престанпк на услугата пп пснпва на пвпј член сп 

претхпднп писменп известуваое дпставенп дп Пператпрпт и надлежнптп регулатпрнп телп вп 

рпк пд најмнпгу 15 (петнаесет)  дена пд денпт на дпстава на писменптп известуваое.  

 

 

19.2. Предвиден прекин на Интеркпнекциската услуга 

Вп случај на пчекуван прекин на Интеркпнекциската услуга НЕПТЕЛ претхпднп писменп 

ќе гп извести Пператпрпт за времетп, причината и услпвите на прекинпт. 

Прпцедурата за птстрануваое на пречки ќе се извршува спгласнп пдредбите пд член 10. 

Планиранипт прекин на Интеркпнекциската услуга нема да влијае на кпнтинуитетпт на 

правнипт пднпс на Страните. 

 

 

19.3. Непредвиден прекин на Интеркпнекциската услуга 

НЕПТЕЛ има правп да изврши непредвиден прекин на Интеркпнекциската услуга 

дпкплку Пператпрпт прекрши некпја пд пбврските преземени сп правнипт пднпс на Страните 

впсппставен сп Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, а пспбенп 

дпкплку: 

1) ја прекрши свпјата пбврска за плаќаое на надпместпците спгласнп утврденптп 

вп член 11 и не гп плати дпспеанипт дплг и пп истекпт на рпкпт утврден вп тпчка 11.5; 

2) ја прекрши пбврската за спречуваое злпупптреби на сппствената мрежа и/или 

мрежата на НЕПТЕЛ или дпкплку презема или тплерира активнпсти кпи причинуваат 

материјална или нематеријална штета на НЕПТЕЛ, активнпсти кпи не се вп спгласнпст сп закпн 

и закпнски прпписи и ппкрај применп писменп известуваое и даден разумен временски рпк за 

исправаое на ваквптп прекршуваое кпј не мпже да биде ппкратпк пд 5 (пет) дена; 

3) не гп испплни нивптп на дпгпвпрените параметри или стандардите за квалитет, 

и ппкрај применптп писменп известуваое за пваа цел и даденипт разумен временски рпк за 

исправаое на ваквптп прекршуваое кпј не мпже да биде ппкратпк пд 5 (пет) дена; 
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4) ги прекршува пбврските за типпт на Интеркпнекциската услуга кпја е 

пвпзмпжена врз пснпва на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ (на 

пример испраќа сппбраќај дп дестинации или на Пристапни Тпчки и Тпчки на интеркпнекција 

кпи не се дпгпвпрени, испраќа сппбраќај предмет на услуги кпи не се дпгпвпрени или 

сппбраќај сп карактеристики кпи не се дпгпвпрени, итн.) и ппкрај применп писменп 

известуваое и даден разумен временски рпк за исправаое на ваквптп прекршуваое кпј не 

мпже да биде ппкратпк пд 5 (пет) дена; 

5) прекрши други пбврски дефинирани вп член 5, 8 и 9 на пваа РПИ, и ппкрај 

применп писменп известуваое и даден разумен временски рпк за исправаое на ваквптп 

прекршуваое кпј не мпже да биде ппкратпк пд 5 (пет) дена; 

6) серипзнп прекрши други пбврски пд Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ и ппкрај применптп писменп известуваое за таа цел и даденипт разумен 

рпк за исправуваое на таквптп прекршуваое; 

НЕПТЕЛ има правп да изврши прекин на Интеркпнекциската услуга, дпкплку вкупнипт 

фактуриран и нефактуриран дплг на Пператпрпт гп надмине за 10% изнпспт на пбезбедената 

банкарска гаранција и дпкплку Пператпрпт гп надмине рпкпт за пбезбедуваое на ревидирана 

банкарска гаранција какп штп е утврденп вп член 11.10 и ппкрај применп писменп 

известуваое и даден разумен временски рпк кпј не мпже да биде ппкратпк пд 5 (пет) дена. 

Вп случаите наведени вп претхпднипт став, Пператпрпт ќе му исплати надпмест на 

НЕПТЕЛ за трпшпците направени вп врска сп исклучуваоетп и ппвтпрнптп впсппставуваое на 

Интеркпнекцијата. 

Дпкплку исклучуваоетп на Интеркпнекциската услуга е направенп ппради причини 

наведени вп ставпвите 2), 3) и 4) на пвпј член, тпгаш Пператпрпт дппплнителнп ќе му исплати 

на НЕПТЕЛ и надпмест на евентуалната штета кпја била предизвикана на НЕПТЕЛ пд 

прекршуваоетп на дпгпвпрните пбврски. Притпа, правилата за надпмест на штета ќе се 

ппределат спгласнп член 18. 

 

 

19.4. Оснпвен (важен) услпв 

НЕПТЕЛ ќе ја пвпзмпжи Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ акп Бараоетп 

за пбезбедуваое Интеркпнекција за Интеркпнекциската услуга на Пператпрпт не е штетнп пп 

рабптеоетп, пднпснп целпвитпста и медусебнптп функципнираое на Мрежата и услугите на 

НЕПТЕЛ. 

 

 

19.5. Виша сила 

Страните нема да бидат пдгпвпрни за неизвршуваое на билп кпи пд нивните пбврски 

наведени вп пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интекркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ кпга 

таа невпзмпжнпст е заради Виша сила настаната пп склучуваое на Дпгпвпрпт за 

интекркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 
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Страните спгласнп утврдуваат дека вп случај на непредвидени пкплнпсти вп ппстапката 

за прибираое на пптребните пдпбренија пд страна на надлежните државни тела пптребни за 

извршуваое на пбврските пд пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на 

пваа РПИ, а кпи ќе имаат влијание на привремена немпжнпст за извршуваое на пбврските 

сппред пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, ќе се 

применуваат пдредбите пд пвпј член. 

Страната кпја е ппгпдена пд дејствптп на Виша сила мпра без пдлпжуваое, а најдпцна 

вп рпк пд 24 (дваесет и четири) часа, пп писмен пат да ја извести другата Страна и да наведе 

кпи пд свпите дпгпвпрени пбврски не е вп спстпјба да ги изврши заради дејствптп на Виша 

сила. 

Вп случај на дејствп на Виша сила ппгпдената Страна ќе влпжи максимален наппр вп 

извршуваоетп на свпите пбврски сппред пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ. 

Дпкплку Вишата сила спречува извршуваое на еден дел пд Дпгпвпрпт за 

интекркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, а кпј дел не влијае врз извршуваоетп на 

пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интекпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИвп целпст, ппгпдената 

Страна ќе прпдплжи да извршува дел пд свпите пбврски врз кпи не влијае дејствптп на Вишата 

сила, дпкплку таквптп делумнп извршуваое е прифатливп за другата Страна. 

Дпкплку дејствптп на Вишата сила трае ппдплгп пд 3 (три) месеци, Страните ќе се 

дпгпвпрат за тпа дали Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ ќе пстане 

вп сила. Акп Страните не ппстигнат дпгпвпр вп рпк пд 7 (седум) дена, Дпгпвпрната страна 

ппгпдена пд дејствптп на Виша сила има правп да гп раскине Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИсп писменп известуваое сп мпментален учинпк. 
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20. ППСЛЕДИЦИ ПД ПРЕКРШУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ ЗА ИНТЕРКПНЕКЦИЈА 

СКЛУЧЕН ВРЗ ПСНПВА НА РПИ 

 

20.1. Дпкплку едната Страна (Неспвесна Страна) гп прекршува Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, пднпснп не ги ппчитува, ги злпупптребува 

или, делумнп и/или ненавременп ги испплнува дпгпвпрните пдредби, другата Страна (Спвесна 

Страна) има правп на Неспвесната Страна да и ги наметне следните ппследици: 

1) Надпмест на штета (пдгпвпрнпст) спгласнп дефиниранптп вп член 18. 
 
2) Прекин на Интеркпнекциските услуги, спгласнп услпвите предвидени вп тпчка 

19.3, НЕПТЕЛ мпже да изврши прекин на Интеркпнекциската услуга. 
 
3) Раскинуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

Прекршуваое на пбврските кпи прпизлегуваат пд пваа РПИ мпже да биде 

причина за предвременп раскинуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен 

врз пснпва на пваа РПИ, спгласнп сп пдредбите наведени вп тпчка 22.2. 
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21. ВАЖНПСТ И ИЗМЕНИ НА РПИ НА НЕПТЕЛ 

 

21.1. Пваа РПИ стапува на сила на датумпт на прием на кпнечната пдлука на АЕК за 

пдпбрение на истата, без ппределен рпк на важнпст. Истата мпже да биде изменета и 

дппплнета пп бараое пд АЕК или пп пдпбрена иницијатива на НЕПТЕЛ спгласнп релевантните 

закпнски и ппдзакпнски пдредби. 

Пп стапуваоетп на сила на пваа РПИ дпкплку истата влијае на веќе склучените 

дпгпвпри за интеркпнекција, НЕПТЕЛ ќе гп дпстави дп Пператпрпт изменетипт и/или 

дппплнетипт дпгпвпр за интеркпнекција вп рпк пд 15 (петнаесет) календарски дена пд денпт 

на пбјавуваоетп на свпјата веб страница. Пдредбите пд изменетата и дппплнетата РПИ 

имплицитнп ќе станат дел пд веќе склученипт дпгпвпр за интеркпнекција. Дпкплку Пператпрпт 

не сака да ги прифати пвие измени и/или дппплнуваоа ќе ппбара раскинуваое на дпгпвпрпт 

вп рпк пд 15 (петнаесет) календарски дена пд приемпт на измените и дппплнуваоата. 

Дпкплку НЕПТЕЛ ја измени и дппплни РПИ - сп пдпбрение на АЕК - и измените и 

дппплнуваоата влијаат на претхпднп склучен дпгпвпр за интеркпнекција, НЕПТЕЛ ќе гп 

дпстави дп Пператпрпт изменетипт и дппплнетипт дпгпвпр за интеркпнекција вп рпк пд 15 

(петнаесет) календарски дена пд денпт на пбјавуваоетп на свпјата веб страница. Пдредбите 

пд изменетата и дппплнетата РПИ имплицитнп ќе станат дел пд дпгпвпрпт за интеркпнекција. 

Дпкплку Пператпрпт не сака да ги прифати измените и дппплнуваоата на претхпднп 

склученипт дпгпвпр за интеркпнекција, Пператпрпт ќе ппбара раскинуваое на дпгпвпрпт вп 

рпк пд 15 (петнаесет) календарски дена пд приемпт на измените и дппплнуваоата. 

 

21.2. Дпкплку пп извршената анализа на релевантнипт пазар АЕК утврди дека 

НЕПТЕЛ ппвеќе не е пператпр сп значителна пазарна мпќ на пазарпт на услуги за кпи се 

пднесуваа пваа РПИ, истата ќе престане да важи на денпт на приемпт на Пдлуката на АЕК за 

птппвикуваое на Пдлуката за ппределуваое на пператпр сп значителна пазарна мпќ. Вп такпв 

случај, НЕПТЕЛ нема да биде пбврзан: 

1) да прпдплжи да прегпвара врз пснпва на пваа РПИ дури и вп случај кпга Бараое 

билп дпставенп пред датумпт на Пдлуката на АЕК за птппвикуваое на Пдлуката 

за ппределуваое на НЕПТЕЛ какп пператпр сп значителна пазарна мпќ, 

2) да ја пбезбедува Интеркпнекциската услуга кпја била предмет на пваа РПИ пп 

30 (триесет) дена пд денпт на укинуваое на РПИ. 

 

 

21.3. НЕПТЕЛ гп задржува правптп да предлпжи измена на РПИ вп спгласнпст сп ЗЕК 

и ппдзакпнските акти. 
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22. ВРЕМЕТРАЕОЕ, РАСКИНУВАОЕ И ИЗМЕНА ИЛИ ДПППЛНУВАОЕ НА 

ДПГПВПРПТ ЗА ИНТЕРКПНЕКЦИЈА СКЛУЧЕН ВРЗ ПСНПВА НА РПИ 

 

22.1. Времетраеое на важнпста на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на РПИ 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ ќе стапи на сила на денпт 

на негпвптп пптпишуваое и пстанува на сила вп текпт на иницијалнипт перипд на важнпст пд 2 

(две) гпдини. Дпгпвпрпт автпматски се прпдплжува за дппплнителна 1 (една) гпдина дпкплку 

ниедна пд Страните не ја инфпрмира другата Страна за нејзината намера да не гп прпдплжи 

Дпгпвпрпт 30 (триесет) дена пред истекпт на Дпгпвпрпт. 

НЕПТЕЛ ќе пвпзмпжи впсппставуваое на Интеркпнекција вп рпк пд 60 (шеесет) дена пд 

склучуваоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, а пп успешнп 

реализирани тестпви за Интеркпнекција спгласнп тпчка  5.6 и испплнета пбврска за 

пбезбедуваое на банкарска гаранција спгласнп тпчка 11.10. Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ мпже да биде раскинат, вп спгласнпст сп негпвите пдредби 

или релевантните закпни на Република Македпнија. 

 

 

22.2. Предвременп раскинуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ мпже да биде 

предвременп раскинат на еден пд следните начини: 

а) Сп заедничка сппгпдба на двете Дпгпвпрни Страни какп штп е регулиранп вп 
тпчка 22.3,  

или 
 
б) Сп еднпстранп раскинуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ пд една пд Дпгпвпрните Страни какп штп е дефиниранп вп 
тпчка 22.4. 

 
Вп случај на раскинуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа 

РПИ пп билп кпј пснпв, Пператпрпт нема правп да бара враќаое на платени средства пп пснпв 

на Надпместпци за интеркпнекција дефинирани вп Прилпг 3, ниту на надпмест на идна 

непстварена зарабптувачка. 

 

 

22.3. Раскинуваое сп заедничка сппгпдба 

Секпја пд Страните мпже да иницира предвременп раскинуваое на Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ пп пат на заедничка сппгпдба ппради една 

или ппвеќе пправдани причини кпи ќе се смета дека ппстпјат кпга ќе биде правнп невпзмпжнп 

или екпнпмски непправданп да се придржуваат на пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција 
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склучен врз пснпва на пваа РПИ, ппради измени вп закпните или значителна прпмена на 

пазарните или другите пптребни услпви за негпвп спрпведуваое кпи настанале ппсле 

пптпишуваоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. Услпвите за 

раскинуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ пп пвпј пснпв ќе 

се сметаат за испплнети кпга пвластените пптписници на двете Страни какп пдгпвпрни лица 

кпи ги застапуваат Страните ќе се спгласат на истптп и ќе склучат писмен акт за престанпк на 

негпвата важнпст. 

 

 

22. 4. Еднпстранп раскинуваое 

22.4.1. Раскинуваое ппради измени на пдредбите пд пваа РПИ 

Дпкплку измената на пваа РПИ е неприфатлива за Пператпрпт, тпј мпже да ппбара 

раскинуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. За таа цел 

Пператпрпт ќе испрати писменп известуваое дп НЕПТЕЛ при штп Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

ќе биде раскинат пп истекпт на рпкпт пд 30 (триесет) дена пд денпт на приемпт на писменптп 

известуваое пд страна на НЕПТЕЛ. 

Вп случај на укинуваое на пбврската за пваа РПИ, НЕПТЕЛ има правп да гп раскине 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ пп истекпт на рпкпт пд 30 

(триесет) дена пд денпт на приемпт на писменптп известуваое испратенп пд страна на НЕПТЕЛ 

дп Пператпрпт вп врска сп укинуваоетп на пбврската за пваа РПИ. 

 

 

22.4.2. Раскинуваое ппради прекршуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен 

врз пснпва на пваа РПИ 

НЕПТЕЛ има правп еднпстранп и предвременп да гп раскине Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ сп Пператпрпт, дпкплку Пператпрпт 

прекршува или ненавременп и/или нецелпснп испплнува една или ппвеќе пбврски пд 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ или гп злпупптребува 

ппстпеоетп на Дпгпвпрпт за реализација на други цели кпи не се дпгпвпрени ппмеду Страните. 

Пред раскинуваоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, 

НЕПТЕЛ ќе испрати писменп предупредуваое дп Пператпрпт сп наведуваое на дпгпвпрните 

пбврски кпи се прекршени и наведуваое на начинпт на нивнптп прекршуваое. 

Спгласнп услпвите наведени вп тпчка 19.3, дпкплку мрежата на едната Страна 

неппвплнп влијае на нпрмалната рабпта на мрежата на другата Страна, или пак претставува 

закана за безбеднпста, другата Страна мпже да прекине да ги пбезбедува услугите дп степен и 

вп перипд кпи се разумни сп цел да се пбезбеди нпрмална рабпта на нејзината мрежа и 

намалуваое на ризикпт пп сигурнпста. 

Дпкплку наведените прекршуваоа не бидат исправени вп рпк пд 15 (петнаесет) дена 

пп приемпт на писменптп предупредуваое НЕПТЕЛ мпже да испрати писмп за еднпстранп 

раскинуваое без дппплнителен птказен рпк. 
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Раскинуваоетп пп пвпј пснпв мпже да се изврши за секпе прекршуваое на Дпгпвпрпт 

за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ кпе влијае врз целпснптп и навременптп 

пстваруваое на негпвипт предмет пднпснп цел, а пспбенп, нп не пграничувајќи се на следните 

причини: 

1) Дпкплку Пператпрпт не ги испплни пбврските за згплемуваое на Впдпвите  
за интеркпнекција спгласнп пдредбите за димензипнираое вп член 9; 

 
2) Дпкплку Пператпрпт не гп испплнува нивптп на дпгпвпрените параметри,  

стандардите за квалитет и дпгпвпрните пбврски спгласнп пваа РПИ; 
 
3) Дпкплку Пператпрпт прекршува или злпупптребува дпгпвпрни пдредби за  

ппстигнуваое на цели кпи не се утврдени вп пваа РПИ; 
 
4) Дпкплку Пператпрпт на друг начин ја злпупптребува мрежата и/или му  

причинува штета на НЕПТЕЛ; 
 
5) Дпкплку Пператпрпт дпцни сп плаќаоетп на свпите пбврски, ппд услпв  

НЕПТЕЛ, два пати безуспешнп пп писмен пат пдредил дппплнителен рпк пд  
30 (триесет)  дена за извршуваое на истата пбврска за плаќаое сметанп пд  
денпт на примаоетп на известуваоетп; 

 
6) Дпкплку Пператпрпт ги пренесе или птстапи свпите права и/или  

пбврските пд Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа  
РПИ, спрптивнп на пдредбите пд членпт 26 пд пваа РПИ сп рпк на  
раскинуваое пд 30 (триесет) дена сметанп пд денпт на примаоетп на  
известуваоетп; 

 
7) Дпкплку Пператпрпт не изврши билп кпја свпја пбврска пд Дпгпвпрпт за  

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ вп билп кпј дел (псвен  
пбврска пд став 5 пд пваа тпчка) т.е. не ја ппправи таквата ппвреда вп рпк  
пд 30 (триесет) дена сметанп пд денпт на примаоетп на известуваоетп  
пткакп НЕПТЕЛ дпставил писменп известуваое за ппвредата кпја ја  
предизвикала штетата. 

 

Дпкплку фактите и пкплнпстите кпи се пснпв за раскинуваое на Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ бидат исправени вп текпт на временскипт рпк 

даден вп известуваоетп, Дпгпвпрпт ќе пстане вп пплна важнпст и дејствп, а известуваоетп за 

раскинуваое ќе се смета за неважечкп. 

 

 

22.4.3. Раскинуваое без дппплнителен птказен рпк 

НЕПТЕЛ има правп на еднпстранп предвременп раскинуваое на Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ без даваое на дппплнителен птказен рпк 

дпкплку Пператпрпт: 

1) Стане финансиски инсплвентен, прптив негп е ппведена стечајна ппстапка  
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или ппстапка за ликвидација на тргпвскптп друштвп, пд мпментпт на настануваое на 
една пд пвие пкплнпсти; 
 
2) Престане важнпста на издадените дпзвпли за рабпта или негпвата јавна  
кпмуникациска мрежа престане да биде функципнална за пбезбедуваое на  
Интеркпнекциската услуга кпја е уредена сп Дпгпвпрпт за интеркпнекција  
склучен врз пснпва на пваа РПИ, пд мпментпт на престанпкпт на важнпста  
на дпзвплата или пд мпментпт на прекинпт на функципнираоетп на  
мрежата, 
 
3) Вп текпт на траеоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва  
на пваа РПИ, ппвеќе пд два пати, или кпнтинуиранп вп перипд ппдплг пд  
15 (петнаесет) дена прекршува или ненавременп и/или нецелпснп  
испплнува една или ппвеќе дпгпвпрни пбврски или гп злпупптребува  
ппстпеоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа  
РПИ за реализација на други цели кпи не се дпгпвпрени ппмеду  
Дпгпвпрните Страни, вп смисла на ппдтпчка 22.4.2, пд мпментпт на  
испплнуваое на еден пд наведените два услпви. 
 
Билп кпја пд Страните има правп еднпстранп да гп раскине Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ вп случај на Виша сила, какп штп е ппишанп вп 

тпчка 19.5, сп кпнтинуиранп времетраеое ппвеќе пд 3 (три) месеци, сп дпстава на писменп 

известуваое дп другата Страна без дппплнителен птказен рпк. 

 

 

22.5. Обврски при престануваое на важнпста на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен 

врз пснпва на РПИ 

Пп престануваое на важнпста на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на 

пваа РПИ (пп билп кпј пснпв) сите надпместпци за Интеркпнекција и  Интеркпнекциската 

услуга извршени дп денпт на престануваое на важнпста на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ дпспеваат за плаќаое. 

Сите псппрени изнпси за кпи Пператпрпт ппднел пригпвпр на фактура ќе се решат 

спгласнп тпчка 11.9 пд пваа РПИ. 

Дпкплку причината ппради кпја се раскинува Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ ппвлекува и плаќаое на дпгпвпрна казна и/или надпмест на штета, вп 

смисла на дефиниранптп вп пваа РПИ, Пператпрпт е дплжен на НЕПТЕЛ да ги плати и таквите 

надпместпци, врз пснпва на дпставена фактура. Сите плаќаоа пп пснпв на пвпј член треба да 

се извршат најкаснп вп рпк пд 1 (еден)  месец пд денпт на раскинуваоетп на Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

 

 

22.6. Општи пдредби за измена на Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на 

РПИ 

Псвен акп не е ппинаку утврденп сп пваа РПИ, билп кпја измена или дппплнуваое на 

Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ ќе биде валидна самп акп е 
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направена вп писмена фпрма и пптпишана пд страна на пвластени претставници пд двете 

Страни. 

Прилпзите кпн Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ гп 

спчинуваат негпвипт спставен дел и мпжат да бидат изменети самп вп писмена фпрма, сп 

пптпис пд пвластени претставници на двете Страни. 

Секпја Страна мпже да ппбара измена и/или дппплнуваоа на Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ вп билп кпе време сп испраќаое на писменп 

бараое дп другата Страна кпе треба да спдржи разумни детали за прашаоата за кпи двете 

Страни треба да разгпвараат. 

Страната кпја бара измена и/или дппплнуваоа на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ ќе и ја изрази свпјата намера на другата Страна минимум 30 

(триесет)  календарски дена пред датумпт кпј се предлага за прегпвпри.  

На пснпва на бараоетп за измена и/или дппплнуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ, Страните ќе прегпвараат вп дпбра вплја да ги разрешат 

прашаоата сп цел да се дпгпвпрат за релевантни измени на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

Дпкплку не се ппстигне дпгпвпр пп бараните измени и/или дппплнуваоа вп рпк пд 45 

(четириесет и пет)  дена пд датумпт на заппчнуваое на прегпвпри, секпја Страна мпже да 

ппкрене прпцедура за разрешуваое на сппр пред АЕК. 
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23. ПДВПИВПСТ НА ПДРЕДБИТЕ 

 

23.1. Вп случај билп кпја пдредба пд пваа РПИ пд билп кпја причина се ппкаже дека е 

правнп неважечка или неизвршлива, тпа нема да влијае врз валиднпста или извршливпста на 

пстанатите пдредби пд пваа РПИ. 

 

23.2. Секпја неважечка пдредба треба да биде заменета за сппдветна правнп 

важечка пдредба штп најблиску ги изразува намерите на Страните. 
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24. МЕДУСЕБНИ ПДНПСИ МЕДУ ДПГПВПРЕНИТЕ СТРАНИ 

 

24.1. Сп пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ не 

се заснпваат ниту таквипт Дпгпвпр ќе се смета какп заснпваое, ниту билп кпја Страна ќе гп 

кпристи за заснпваое ниту за претставуваое на нивнипт медусебен пднпс какп билп кпј вид на 

застапништвп, партнерствп или заедничкп влпжуваое. 

 

24.2. Ниту една пд Страните нема никаквп пвластуваое за преземаое на некакви 

пбврски вп име на другата Страна, ниту ќе делува какп претставник на другата Страна, псвен вп 

случаи кпга за тпа дпстави писменп известуваое, пдвпенп пд пваа РПИ и Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

 

24.3. Ниту една пдредба пд пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ нема да се смета какп намера да се ппдели дпбивката или загубата кпи би 

настанале вп текпт на испплнуваоетп на пваа РПИ и Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз 

пснпва на пваа РПИ. 
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25. РЕШАВАОЕ НА СППРПВИ 

 

25.1 Сите сппрпви кпи мпжат да настанат врз пснпва на пваа РПИ првенственп ќе 

ппстпи пбид за нивнп сппгпдбенп решаваое. 

 

 

25.2 Секпја Страна ќе влпжи максимални наппри да ги разреши евентуалните 

сппрпви, неспгласуваоа или разлики вп мислеое ппмеду нив, кпи прпизлегуваат пд или се вп 

врска сп имплементацијата, примената или тплкуваоетп на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ, првенственп преку прегпвпри ппмеду Страните преку лицата 

за кпнтакт. 

 

 

25.3. Сите сппрпви кпи не мпжат да се решат сппгпдбенп вп рпк пд 45 (четириесет и 

пет)  дена пд денпт на настануваоетп на сппрпт или кпи ги надминуваат нивните пвластуваоа 

вп ппдрачјетп на пдлучуваое, пспбенп пние кпи се пднесуваат на важни пбврски пд пваа РПИ, 

без пдлпжуваое ќе бидат прпследени дп пдгпвпрните лица на Страните пд страна на 

кппрдинатпр и тпа вп фпрма на писмен извештај за прпблемпт. Акп пдгпвпрните лица пд 

Страните не дпјдат дп решение вп рпк пд ппнатампшни 15 (петнаесет)  дена, Дпгпвпрните 

страни мпжат да птппчнат сп ппстапки вп спгласнпст сп ставпвите 4, 5 и 6 пд пвпј член. 

 

 

25.4. Сите сппрпви кпи прпизлегуваат пд пваа РПИ а се вп надлежнпст на АЕК, ќе 

бидат решени пред истптп телп. 

 

 

25.5. Сите сппрпви кпи прпизлегуваат пд РПИ и Дпгпвпрпт склучен врз пснпва на 

пваа РПИ, а не мпжат да бидат решени сппгпдбенп ќе бидат решени пд страна на надлежнипт 

суд Скппје 2 Скппје. 

 

 

25.6. Страните се спгласни дека вп кпристеоетп на свпите права вп спгласнпст сп 

пваа РПИ, секпја пд Страните има правп да ппбара пд надлежнипт суд издаваое на 

привремени мерки. 
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26. ПТСТАПУВАОЕ 

 

26.1. Пваа РПИ ги пбврзува Страните и нивните универзални правни наследници. 

 

26.2. Ниедна Страна не е пвластена, без претхпднп писменп пдпбрение пд другата 

Страна, да гп птстапи Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, ниту на 

друг начин да пренесе билп кпе пд свпите права и пбврски спрема тпј Дпгпвпр на билп кпе 

третп лице. Страните спгласнп утврдуваат дека наведенптп претхпднп писменп пдпбрение 

нема да се пдплгпвлекува без пправдани причини. 

 

26.3. Страните се спгласни вп случај на птстапуваое на Дпгпвпрпт за интеркпнекција 

склучен врз пснпва на пваа РПИ, дека на ппврзаните друштва не им е пптребнп претхпднп 

писменп пдпбрение, туку е дпвплнп писменп известуваое за птстапуваое на едната Страна на 

другата Страна. 
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27. МЕРПДАВНП ПРАВП 

 

27.1. На пваа РПИ какп и на сите сппрпви кпи мпже да настанат врз пснпва на пваа 

РПИ, се применува важечкптп правп на Република Македпнија. 
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28. СКЛУЧУВАОЕ НА ДРУГИ ДПГПВПРИ МЕДУ СТРАНИТЕ 

 

28.1. НЕПТЕЛ и Пператпрпт мпже да склучат ппсебни дпгпвпри за Дппплнителни 

услуги надвпр и независнп пд пваа РПИ, какп и интеркпнекциски дпгпвпри за интеркпнекциски 

услуги кпи не се предмет на пваа РПИ. 
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29. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

 

29.1. Спставни делпви на пваа РПИ 

 

Вп прилпг на пвпј, главен текст, на пваа РПИ на НЕПТЕЛ, следните Прилпзи ќе бидат 

инкпрпприрани, пп следнипт редпслед: 

 

Прилпг 1. ТЕРМИНИ И ТПЛКУВАОА  

Прилпг 2. ИНТЕРКПНЕКЦИСКА УСЛУГА ПРЕДМЕТ НА РПИ НА НЕПТЕЛ 

Прилпг 3. НАДПМЕСТПЦИ 

Прилпг 4. ФАКТУРИРАОЕ И НАПЛАТА 

Прилпг 5. ВПСППСТАВУВАОЕ И УПРАВУВАОЕ СП ИНТЕРКПНЕКЦИЈА 

Прилпг 6. УСЛПВИ ЗА ТЕСТИРАОЕ НА ИНТЕРКПНЕКЦИСКАТА УСЛУГА  

Прилпг 7. АДРЕСИ ЗА КПНТАКТ И МЕСТА ЗА ПРИЈАВУВАОЕ  

Прилпг 8. НУМЕРАЦИЈА  

 

Вп случај на недпразбираое ппмеду текстпвите на главнипт дел на пваа РПИ, 

Прилпзите и Дпдатпците на РПИ, за решаваое сппрпви релевантен ќе биде главнипт текст на 

РПИ. 

Вп случај на прпблеми сп тплкуваоетп или кпнфликт на пдредби меду главнипт текст и 

негпвите Прилпзи, Прилпзите ќе бидат тплкувани вп смисла на главнипт текст (главнипт дел) 

на РПИ.  

 

29.1. Тплкуваое на ппими и термини 

Ппимите и термините кпристени вп пваа РПИ пдгпвараат на ппимите дефинирани вп 

ЗЕК и релевантните ппдзакпнски акти дпнесени на пснпва на ЗЕК. 
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ПРИЛПЗИ  КПН  ДПГПВПРПТ  ЗА  ИНТЕРКПНЕКЦИЈА  

 

ПРИЛПГ 1. ТЕРМИНИ И ТПЛКУВАОА      84 

ПРИЛПГ 2. ИНТЕРКПНЕКЦИСКА УСЛУГА ПРЕДМЕТ НА РПИ НА НЕПТЕЛ  92 

ПРИЛПГ 3. НАДПМЕСТПЦИ       93 

1. Надпместпци за Интеркпнекциската услуга кпja НЕПТЕЛ ja пбезбедува 
 на Пператпрпт         93 

1.2. Надпместпци за Интеркпнекција      93 
1.3. Измена на применетите надпместпци      95 
 

ПРИЛПГ 4. ФАКТУРИРАОЕ И НАПЛАТА      96 

1.1. Фактураое на Интеркпнекциската услуга     96 
1.2. Фактураое на Надпместпците за интеркпнекција    96 
 

ПРИЛПГ 5. ВПСППСТАВУВАОЕ И УПРАВУВАОЕ СП ИНТЕРКПНЕКЦИЈА  97 

1. Пристапни тпчки за размена на гпвпрен сппбраќај    97 
2. Пристапни тпчки за сигнализациски сппбраќај    97 
3. Приказ на Интеркпнекцијата на Мрежите на НЕПТЕЛ и Пператпрпт 

 (физичкп ппврзуваое и сигналнп ппврзуваое)    97 
 

ПРИЛПГ 6. УСЛПВИ ЗА ТЕСТИРАОЕ НА ИНТЕРКПНЕКЦИСКАТА УСЛУГА  98 

ПРИЛПГ 7. АДРЕСИ ЗА КПНТАКТ И МЕСТА ЗА ПРИЈАВУВАОЕ   99 

ПРИЛПГ 8. НУМЕРАЦИЈА        100 
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ПРИЛПГ 1. ТЕРМИНИ И ТПЛКУВАОА 

 

За сите термини кпи се упптребени вп текстпт на пваа РПИ, а не се дефинирани вп пвпј 

Прилпг ќе се применуваат нивните закпнски или медунарпдни стандардизирани дефиниции. 

Билп кпи други технички термини ќе се тплкуваат вп спгласнпст сп дефинициите 

дадени вп ITU-T  и ETSI преппраките и стандардите. 

Вп пваа РПИ се кпристат термини кпи ги имаат следниве значеоа: 

ASR:  Сппред Преппраката Е.425 на ITU-T ASR претставува пднпс ппмеду  
брпјпт на зафатенпсти кпи резултираат сп сигнал на пдгпвпр и  
вкупнипт брпј на зафатенпсти 

 

CLI:  Пснпвна инфпрмација спдржана вп сигнализацискипт систем кпј ја  
идентификува ппвикувачката страна 

 

MOS:  Сппред Преппраката P.800 на ITU-T MOS е параметар кпј гп ппишува  
субјективнптп дпживуваое на квалитетпт на врската 

 

NER:  Сппред Преппраката Е.411 на ITU-T NER претставува пднпс ппмеду  
брпјпт на зафатени прпследени крајни уреди и вкупен брпј на  
зафатенпсти. 

 

OIP:  Open Interface Platform – Пперативна платфпрма на НЕПТЕЛ за  
Мрежни услуги, кпја ги вклучува сите надградени, унапредени или  
изнајмени верзии на платфпрмата. 

 

Gateway: Активна кпмутирачка ппрема кпја е директнп ппврзана на Тпчка на  
интеркпнекција (преку пасивни некпмутирачки елементи). 

 

Пператпр: Пператпр на јавна кпмуникациска мрежа е правнп лице кпе има правп 

да гради, ппседува, изнајмува и рабпти сп јавна кпмуникациска мрежа и 

придружни средства и мпже да дава јавна кпмуникациска услуга и кпј 

има пбврска да ппнуди пднпснп да ппбара интеркпнекција ппмеду 

сппствената јавна кпмуникациска мрежа и јавната кпмуникациска 

мрежа на друг пператпр . 

 

AEK: Агенција за електрпнски кпмуникации какп надлежнп регулатпрнп телп за 

електрпнски кпмуникации вп Република Македпнија 
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ЗЕК: Закпн за електрпнските кпмуникации (“Службен весник на Република  
Македпнија” бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007,98/2008) 

 

НЕПТЕЛ: Друштвп за кпмуникациски услуги НЕПТЕЛ ДПП Скппје 

Страна/Дпгпвпрна страна: НЕПТЕЛ или Пператпрпт, вп зависнпст пд кпнтекстпт  
“Страни” значи НЕПТЕЛ и Пператпрпт заеднп. 

 

РПИ: Референтна Ппнуда за Интеркпнекција на Нептел (Нептел РПИ) 

 

Јавна кпмуникациска мрежа: Електрпнска кпмуникациска мрежа штп се кпристи  
целпснп или првенственп за пбезбедуваое на  
електрпнски кпмуникациски услуги дпстапни на  
јавнпста. 

 

Јавна фиксна кпмуникациска мрежа: Јавна кпмуникациска мрежа каде штпмрежните 
завршни тпчки се напдаат на фиксни лпкации. 

 
Јавна кпмуникациска услуга: Електрпнска кпмуникациска услуга дпстапна  

на јавнпста. 
 

Мрежа: Јавна фиксна кпмуникациска мрежа на НЕПТЕЛ и Јавна  
Кпмуникациска мрежа на Пператпрпт 

 

Мрежа на НЕПТЕЛ: Јавна фиксна кпмуникациска мрежа на НЕПТЕЛ 

 

Мрежа на Пператпрпт:Јавна фиксна кпмуникациска мрежа на Пператпрпт 

 

Кприсник: Физичкп или правнп лице кпе кпристи или бара јавна кпмуникациска  
услуга. 

 
Претплатник: Физичкп или правнп лице кпе за кпристеое на јавни кпмуникациски 

услуги склучува дпгпвпр сп пператпр на јавна кпмуникациска мрежа 
или давател на јавна кпмуникациска услуга 

 

Интеркпнекција: Физичкп и лпгичнп ппврзуваое на Јавните кпмуникациски 

мрежи на различни пператпри, за да им се пвпзмпжи на 

кприсниците на еден пператпр да кпмуницираат сп 

кприсниците на истипт или друг пператпр, или пристап дп 

услуги штп ги пбезбедува друг пператпр. Интеркпнекција е 
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ппсебен вид на пристап, имплементиран ппмеду пператприте 

на јавни кпмуникациски мрежи. 

 

Интеркпнекцискипт пристап: Интеркпнекциски пристап се спстпи пд Надвпрешна 

секција и пд пп една придружна Внатрешна секција, 

секпја вп прпстприите на НЕПТЕЛ и на Пператпрпт. 

 

Интеркпнекциска услуга: Услуга за терминираое на наципнален гпвпрен сппбраќај 

вп мрежата на НЕПТЕЛ кпја е предмет на пваа РПИ. 

 

Дппплнителни услуги: Дппплнителни услуги се услуги кпи се пбезбедуваат врз 

пснпва на ппсебен дпгпвпр за дппплнителни услуги, и 

не се предмет на РПИ. 

 

Пристапна тпчка: Физички интерфејс вп рамки на Мрежата на НЕПТЕЛ на кпј  
мпже да се ппврзуваат Впдпви за интеркпнекција.  

 

Тпчка на интеркпнекција: Тпчка вп кпја се сппјуваат Мрежите, сп штп вп пднпс  
на сппбраќајпт кпј се разменува ппмеду Мрежите гп  
чини интерфејспт ппмеду Мрежите. 

 

Тпчка на разграничуваое: Физичка тпчка на Впдпт за интеркпнекција на кпја двете 

Мрежи се интеркпнектирани и какп таква претставува 

граница ппмеду ппдрачјетп на пдгпвпрнпстите и 

сппственпстите на НЕПТЕЛ и Пператпрпт вп врска сп 

Интеркпнекција. 

 

Внатрешна секција: Се спстпи пд приклучпк на кпмутацискипт систем кпј има 

gateway функципналнпст, внатрешни впдпви и уреди кпи ја 

спчинуваат  мрежата. 

 

Надвпрешна Секција: Трансмисипна патека кпја вклучува Впд за интеркпнекција и не 

вклучува Внатрешна Секција; кпресппндира на мрежна 

кпнекција. 
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Интеркпнекциски сппбраќај: Сппбраќај кпј се пренесува преку Впдп(т)вите за 

интеркпнекција и се пднесува на 

Интеркпнекциската услуга  ппфатена вп Прилпг 2. 

Мереоетп и регистрираоетп на 

интеркпнекцискипт сппбраќај ќе се пснпва на 

Времетп на разгпвпр.  

 

Наципнален ппвик: Ппвик сп гпвпрен сппбраќај кпј пригинира пд Кприсник сп 

наципнален брпј генериран вп јавна Фиксна кпмуникациска 

мрежа или јавна мпбилнакпмуникациска мрежа на пператпр на 

јавна кпмуникациска мрежа вп Република Македпнија. 

Наципналнипт брпј (NSN – National Significant Number) е сп 

фпрмат дефиниран спгласнп Планпт за нумерација на Република 

Македпнија. 

 

Сигнализациски впд (1x64): Сигнализацискипт впд се спстпи пд најнискптп 

функципналнп нивп (нивп 1) вп сигнализацискипт 

систем бр.7 (SS7). Преставува двпнаспчен пренпсен пат 

за сигнализација, а се спстпи пд два ппдатпчни канали 

кпи рабптат заеднп, нп вп спрптивна наспка и сп иста 

брзина. Дигиталнипт сигнализациски впд се спстпи пд 

дигитални пренпсни канали и дигитални централи или 

нивната терминална ппрема кпја служи какп интерфејс 

спрема сигнализациските терминали. Дигиталните 

пренпсни канали мпже да се изведат пд дигиталнипт 

мултиплексиран сигнал 2048 kbit/s, кпј има структура вп 

склад сп дефиницијата пд ITU-T Преппраката G.704. 

Временскипт слпт за впсппставуваое на 

сигнализацискипт впд се дпгпвара ппмеду Страните. 

Сигнализацискипт впд служи за пренпс на ISUP и/или 

SCCP ппраки. 

 

Прекин: Спрема дефиницијата пд дпкументпт "ITU Provisional list of definitions forming 

the basis of ITU terminology", Volume I и II 

 

Терминална ппрема: Ппрема кпја е ппврзана на мрежна приклучна тпчка и служи за 

предаваое, прием и пбрабптка на кпмуникациски спдржини. 

Мпже да биде мпбилен телефпн, систем или системи или 

кпмбинација на ппвеќе системи кпи на кприсникпт му 

пвпзмпжуваат кпристеое на Интеркпнекциската услуга, а чија 
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рабпта е вп склад сп важечките закпни и другите прпписи вп 

Република Македпнија.  

 

Терминираое на ппвици: Наципнални ппвици пригинирани пд Мрежата на 

Пператпрпт кпи завршуваат вп Мрежата на НЕПТЕЛ. 

 

Впд за интеркпнекција (капацитет: n x E1): Впд ппмеду Пристапната тпчка на НЕПТЕЛ 

и Пристапната тпчка на Пператпрпт кпј 

служи за Интеркпнекција и кпј мпже да 

биде еднпнаспчен или двпнаспчен.  

 

Зафатенпст: Спрема дефиницијата пд дпкументпт "ITU Provisional list of definitions 

forming the basis of ITU terminology", Volume I и II 

 

Време на разгпвпр: Conversational/chargable time – Спгласнп  Преппраката D.150 на 

ITU-T е времетп кпе ппминува ппмеду прием на “Answer”сигнал 

и прием на сппдветен “Release” сигнал меренп пд Страната кпја 

ги пбезбедува интеркпнекциските ппдатпци за фактурираое. 

 

Успешен ппвик: Ппвик за кпј ппвикувачкипт Кприсник примил “Answer”сигнал какп 

пптврда, спгласнп дефиниранптп вп медунарпдните преппраки и 

стандардпт наведен вп D.150 ITU-T.   

 

Надпмест за интеркпнекција:Надпмест за впсппставуваое и пдржуваое на 

интеркпнекцијата. 

 

Надпмест за Интеркпнекциска услуга: Надпмест штп гп наплаќа НЕПТЕЛ пд 

Пператпрпт за Интеркпнекциската услуга, 

вп рамките на РПИ. 

Давател на услуга на изнајмени линии за интеркпнекција: Пператпр на јавна 

кпмуникациска мрежа или Давател на јавна кпмуникациска услуга кпј пбезбедува изнајмени 

линии за имплементација на Надвпрешната секција пд интеркпнекцискипт пристап. 
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Рабптен ден: Времетраое наведенп вп фпрма на стандардни рабптни денпви - 

ппнеделник дп петпк и сп исклучпк на државни празници на РМ, сппред 

македпнската регулатива 

 

Календарски ден:  Времетраое наведенп вп фпрма на даден брпј на “денпви” 

 

Дпгпвпр за интеркпнекција склучен врз пснпва на РПИ:  

Дпгпвпрза интеркпнекција склучен ппмеду Пператпрпт и НЕПТЕЛ чиј предмет е 

Интеркпнекциската услуга регулирана сп Референтната ппнуда за интеркпнекција на НЕПТЕЛ. 

Дпгпвпрпт ги ппишува техничките услпви, пперативните услпви, наплатата, планираоетп и 

функциските услпви за Интеркпнекција ппмеду Страните и пвпзмпжува интеркпнекција ппмеду 

Мрежите на НЕПТЕЛ и Пператпрпт. 

 

IOP- NW: Interoperability record; the IOP- NW врши мпнитпринг на интеркпнекцијата 

на мрежите за првипт Интеркпнекциски пристап меду НЕПТЕЛ и 

Пператпрпт. 

CLI: -Calling Line Identification - Идентификација на ппвикувачки брпј 

CLIP (CLI Presentation) Пвпзмпжува претставуваое на брпјпт на  
ппвикувачкипт претплатник на ппвиканипт претплатник 

 
CLIR (CLI Restriction) Пвпзмпжува рестрикција на претставуваоетп на  

брпјпт на ппвикувачкипт претплатник на ппвиканипт претплатник 
 
COLP:  Connected Line Identification Presentation 

COLR:  Connected Line Identification Restriction 

Call Waiting: Ппвик на чекаое - При примаое на ппвик за време на заппчнат разгпвпр 

претплатникпт дпбива звучен сигнал дека има нпв ппвик. 

Call Hold: Задржуваое на ппвик - При примаое на ппвик за време на заппчнат 

разгпвпр претплатникпт дпбива звучен сигнал дека има нпв ппвик, при 

штп ппстпјнипт ппвик мпже да се задржи за да се впсппстави нпвипт 

ппвик и пп завршуваоетп, претплатникпт ппвтпрнп да се врати на 

првипт ппвик. 

CFU:  Call Forwarding Unconditional 

CFB:  Call Forwarding  Busy 

CFNRy: Call Forwarding  No Reply 
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Conference call: Кпнференциска врска - пвпзмпжува еднпвремен разгпвпр на 

најмнпгу 6 претплатници. 

CFNRc: Call Forwarding Not Reachable 
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1.4. Вп пвпј Дпгпвпр се кпристат кратенки кпи ги имаат следниве значеоа: 

 

ASR: Answer-Seizure Ratio 

DDF: Digital Distributed Frame 

ETSI: European Telecommunications Standard Institute 

IAM Initial Address Message 

IEC: International Electrotechnical Committee 

ISDN: Integrates Services Digital Network 

ISUP: ISDN User Part 

ITU: International Telecommunications Union 

ITU-T: International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector 

MOS: Mean Opinion Score 

MTP: Message Transfer Part 

NER: Network Effectiveness Ratio 

NNI: Node to Node Interconnection 

NSOC: Network and ServicesOperationsCenter 

ODF: Optical Distribution Frame 

OIP: Open Interface Platform 

SCCP: Signaling Connection Control Part 

UNI: User Network Interface 

PCM: Pulse Code Modulation 
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ПРИЛПГ 2. ИНТЕРКПНЕКЦИСКА УСЛУГА ПРЕДМЕТ НА РПИ НА НЕПТЕЛ 

 

Услуги на интеркпнекција пбезбедени пд Нептел 
 

a. Услуга за Терминираое на гпвпрен сппбрајќај кпј пптекнува пд кприсници вп 
Мрежата на Пператпрпт вп Република Македпнија кпн кприсници пд 
мрежата на НЕПТЕЛ.  

Пваа услуга заради структурата на мрежата на НЕПТЕЛ се пбезбедува на 
Наципналнп нивп (Услуга за Наципналнп Терминираое на Ппвик) 

 

b. Пренесуваое на брпј 
 

 

Ппсебни услуги на интеркпнекција 
 

Пристаппт дп услуги сп скратена нумерација и дп други услуги (услуги сп ппсебна 
тарифа, услуги сп ппделба на прихпд, услуги сп дпдадена вреднпст, терминација 
на медунарпдни ппвици) ќе биде дефиниран вп ппсебен дпгпвпр, псвен Скратени 
брпеви вп гепгравски нумерациски ппдрачја. 
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ПРИЛПГ 3. НАДПМЕСТПЦИ 

 

1. Надпместпци за Интеркпнекциската услуга кпja НЕПТЕЛ ja пбезбедува на 

Пператпрпт 

1.1. Надпместпци за Интеркпнекциската Услуга за терминираое на наципнален 

гпвпрен сппбраќај вп мрежата на НЕПТЕЛ кпј пригинира пд мрежата на Пператпрпт 

Пснпвни Услуги За Сппбраќај 

Надпмест пп минута сппбраќај 

МКД/минута 

Услуга За Наципналнп 
Терминираое 

0,36 

 

Сите надпместпци се без вклучен ДДВ. 

 

1.2. Надпместпци за Интеркпнекција 

1.2.1. За иницијалнптп впсппставуваое на Интеркпнекцијата, за кпристеое, какп и за 

секпја ппнатампшна надградба на Интеркпнекцијата, Пператпрпт ќе ги плати трпшпците за 

Интеркпнекција спрема ценпвникпт на НЕПТЕЛ утврден вп Табелa 1 пд пвпј член. 
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Табела 1. Надпместпци за иницијалнп впсппставуваое, надпградуваое и 

кпристеое на Интеркпнекција 

Реден 

брпј 
Услуга 

Надпместпци вп 

денари (без ДДВ)* 

 ЕДНПКРАТНИ НАДПМЕСТПЦИ  

1) Еднпкратен надпместпк за впсппставуваое 

интеркпнекција и тестпви за системи за кпмутација 
155.000,00 денари 

2) 
Прпмена на сетинзите за рутираое на бараое на 

пператпрпт, нп не се пднесува на прпмени заради 

имплементација на дппплнителни серии на брпеви 

10.000,00 денари пп 

секпја прпмена 

3) Ппдесуваоа/прпмени вп мрежата на НЕПТЕЛ, пп настан 
Врз база на реалнп 

настанати трпшпци 

4) Други трпшпци 
Врз база на реалнп 

настанати трпшпци 

5) 
Еднпкратен надпместпк за секпј активен Е1 интерфејс на 

страната на Интеркпнекциска тпчка на НЕПТЕЛ вп рамки 

на Внатрешната секција 

60.000,00 денари 

6) Еднпкратен надпмест за инсталираое на телфпнски 

интеркпнекциски линк за E1 (2 Mbit/s) 
12.457,00 денари 

7) Еднпкратен надпмест за инсталираое на телфпнски 

интеркпнекциски линк за E1 (34 Mbit/s) 
60.023,00 денари 

8) Еднпкратен надпмест за инсталираое на телфпнски 

интеркпнекциски линк за STM-1 (155 Mbit/s) 
75783,00 денари 

9) Еднпкратен надпмест за инсталираое на телфпнски 

интеркпнекциски линк – 1Gbit/s IP линк 
10.287,00 денари 

10) Еднпкратен надпмест за инсталираое на мултиплексер 

– Е3 (34 Mbit/s) 
45.421,00 денари 

11) Еднпкратен надпмест за инсталираое на мултиплексер-

STM-1 (155Mbit/s) 
61.181,00 денари 

12) Еднпкратен надпмест за прпмена на ппставенп 

рутираое 
12.335,00 денари 

13) Еднпкратен надпмест за прпмена на сигнална тпчка или 

впведуваое на нпва ппрема 
12.786,00 денари 

14) Еднпкратен надпмест за тестираое на интеркпнекција  180.395,00 денари 

 МЕСЕЧНИ НАДПМЕСТПЦИ  

1) 

Месечен надпместпк за секпј активен Е1 интерфејс на 

страната на Интеркпнекциска тпчка на НЕПТЕЛ вп рамки 

на Внатрешната секција 

10.600,00 денари 

2) Месечен надпместпк за администрација и пдржуваое 

на Интеркпнекција 
9.500,00 денари 
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3) Месечен надпместпк за управуваое, пдржуваое и 

ппддршка на сигнален линк 
1.500,00 денари 

4) Месечен надпмест за телефпнски интеркпнекциски 

линк Е1 (2 Mbit/s) 
8.500,00 денари 

5) Месечен надпмест за телефпнски интеркпнекциски 

линк Е3 (34 Mbit/s) 
195.074,00 денари 

6) Месечен надпмест за телефпнски интеркпнекциски 

линк STM - 1 (155Mbit/s) 
552.719,00 денари 

7) 
Месечен надпмест за близпк телефпнски 

интеркпнекциски линк 1 Gbit/s IP линк (пп тпчка на 

ппврзуваое) 

20.510,00 денари 

8) 
Месечен надпмест за телефпнски интеркпнекциски 

линк – 1 Gbit/s IP линк ( сп редунданса на гепграфска 

лпкација) 

40.873,00 денари 

9) Месечен надпмест за гпвпрен канал сп IP близпк 

телефпнски интеркпнекциски линк 
212,00 денари 

10) Месечен надпмест за мултиплексер – (E3) 4.316,00 денари 

11) Месечен надпмест за мултиплексер – (STM – 1) 15.110,00 денари 

12) Месечен надпмест за пдржуваое, управуваое и 

ппддршка на сигнален линк (IP интеркпнекција) 
1.601,00 денари 

13) Месечен надпмест за администрација и пдржуваое на 

интеркпнекција (IP интеркпнекција) 
9.147,00 денари 

         *(Надпместпците се изразени без вклучен ДДВ) 

1.2.2. Дпкплку ппради техничките карактеристики на ппремата на Пператпрпт, 

НЕПТЕЛ треба да инсталира дппплнителни уреди, НЕПТЕЛ ќе му ги наплати на Пператпрпт сите 

трпшпци ппврзани сп набавката и ппставуваоетп на таа дппплнителна ппрема. 

 

1.2.3. Пп пткажуваоетп на Интеркпнекцијата или пп раскинуваое на Дпгпвпрпт за 

интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ, НЕПТЕЛ не е пбврзан да му ги врати на 

Пператпрпт платените надпместпци дефинирани вп Табела 1. 

  1.2.4. Надпмест за пренесуваое на брпј изнесува 200 ден/брпј 

 

1.3. Измена на применетите надпместпци 

 

1.3.1. Измената на применетите надпместпци дефинирани вп пвпј Прилпг 3 пд РПИ 

единственп мпже да се случи врз пснпва на прппишанптп вп член 21 пд главнипт текст на РПИ. 
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ПРИЛПГ 4. ФАКТУРИРАОЕ И НАПЛАТА 

 

Фактураое на Интеркпнекциската услуга 

 

Фактурираоетп и наплатата Страните ги вршат вп спгласнпст сп пдредбите на член 11 

пд Главнипт дел на РПИ и на пснпва на таму прппишаната фпрма на спдржина на Фактурата. 

Вп случај на неплаќаое на фактурата пп дпспеваоетп на фактурата, ќе се пресметуваат 

закпнски затезни камати. 

 

Фактураое на Надпместпците за интеркпнекција 

 

Фактурираоетп и наплатата Страните ги вршат вп спгласнпст сп пдредбите на член 11 

пд Главнипт дел на РПИ и на пснпва на таму прппишаната фпрма на спдржина на Фактурата. 

 

Вп случај на впсппставуваое на иницијална Интеркпнекција, НЕПТЕЛ  ќе издаде 

фактура за Надпместпците за интеркпнекција пред кпмерцијалнипт ппчетпк и пуштаоетп вп 

рабпта на Интеркпнекциската услуга и пткаткп Страните ќе пптпишат и разменат Прптпкпл за 

успешнп спрпведени тестпви за Интеркпнекциската услуга. Рпкпт за плаќаое на таа фактура е 

веднаш пп нејзинптп издаваое. 

 

Вп случај на дппплнителни рабпти и/или изведуваое на дппплнителни тестираоа, 

НЕПТЕЛ издава фактура најдпцна дп 10 (десеттипт)  ден вп текпвнипт месец за сите рабпти 

извршени вп претхпднипт календарски месец, сп дпспеваое на плаќаоетп вп рпк пд 10 (десет)  

дена пд денпт на издаваое на фактурата. 

 

Вп случај на неплаќаое на фактурата ќе се пресметуваат закпнски затезни камати. 
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ПРИЛПГ 5. ВПСППСТАВУВАОЕ И УПРАВУВАОЕ СП ИНТЕРКПНЕКЦИЈА 

 

1. Пристапни тпчки за размена на гпвпрен сппбраќај 

1.1. Пристапна тпчка на НЕПТЕЛ 

1.1.1. Пристапната тпчка за размена на гпвпрен сппбраќај на НЕПТЕЛ на кпја 

Пператпрпт ќе гп пренесува сппбраќајпт за Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ е: 

 

Пристапна тпчка Адреса на физичка лпкација 

НЕПТЕЛ SK_1 Бул. Кузман Јпсифпвски Питу 15, 1000 Скппје 

 

 

1.1.2. Брпеви и серии на брпеви кпи се ппслужуваат на ппединечна пристапна тпчка 

за Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ се брпеви дпделени пд АЕК на НЕПТЕЛ 

спгласнп Планпт за нумерација на РМ вклучувајќи ги и НДК на пренесените брпеви вп НЕПТЕЛ. 

Листа сп дпдпелени брпеви двете страни ќе разменат вп прпцеспт на прегпвпри. 

 

2. Пристапни тпчки за сигнализациски сппбраќај 

2.1. Пристапна тпчка на НЕПТЕЛ 

2.1.1. Пристапната тпчка за размена на сигнализациски сппбраќај на НЕПТЕЛ на кпја 

Пператпрпт ќе гп пренесува сппбраќајпт за Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ е: 

 

Пристапна тпчка Адреса на физичка лпкација 

НЕПТЕЛ  SK_1 Бул. Кузман Јпсифпвски Питу 15, 1000 Скппје 

 

 

3. Интеркпнекцијата на Мрежите на НЕПТЕЛ и Пператпрпт (физичкп ппврзуваое и 

сигналнп ппврзуваое) 

 

Сигнализацијата ппмеду двете Страни примарнп ќе се пренесува преку директни 

сигнални линкпви. 
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ПРИЛПГ 6. УСЛПВИ ЗА ТЕСТИРАОЕ НА ИНТЕРКПНЕКЦИСКАТА УСЛУГА 

 

 

Пператпрпт се спгласува и целпснп прифаќа дека е пптребнп да се спрпведе тестираое 

спгласнп услпвите и ппстапките пдредени вп пваа РПИ, за цели на впсппставуваое на 

Интеркпнекција меду Мрежата на НЕПТЕЛ и Мрежата на Пператпрпт. 

Пператпрпт се спгласува и целпснп ги прифаќа техничките параметри на 

Интеркпнекција какп и ппстапките за тестираое на интеркпнекциските капацитети предвидени 

вп пваа РПИ. 

Пператпрпт се спгласува и целпснп прифаќа дека за пптребите на спрпведуваое на 

тестираоетп на Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ ќе пбезбеди и ќе ја ппдгптви 

целата пптребна ппрема спгласнп спецификациите на НЕПТЕЛ. 

Трпшпците за спрпведуваое на тестираоетп за Интеркпнекциската услуга предмет на 

пваа РПИ пд претхпднипт став вп целпст ги снпси Пператпрпт. НЕПТЕЛ ќе издаде ппсебна 

фактура за трпшпците за спрпведуваое на тестираоетп за Интеркпнекциската услуга предмет 

на пваа РПИ вп спгласнпст сп надпместпците предвидени вп Табела 1 пд Прилпг 3 пд пваа РПИ. 

Пптребните параметри за спрпведуваое на тестираоетп дефиниранп вп пваа РПИ, 

Страните дппплнителнп ќе ги разменат, задплжителнп пред спрпведуваое на тестираоетп. 

Тестираоетп се спрпведува исклучивп вп рабптнп време (9 - 17 часпт) и вп тек на 

рабптен ден (ппнеделник - петпк). 
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ПРИЛПГ 7. АДРЕСИ ЗА КПНТАКТ И МЕСТА ЗА ПРИЈАВУВАОЕ 

 

 

1. НЕПТЕЛ ќе ги дпстави сите бараоа и известуваоа дп Пператпрпт преку лична 

дпстава или сп преппрачана пратка на следната адреса: 

 

 

Фирма:  

Седиште:  

Пддел:  

 

 

2. НЕПТЕЛ ќе ги дпстави сите пријави на пречки на пријавнптп местп на 

Пператпрпт за пријава на пречки 24 часа дневнп: 

 

 

Име на службата:  

Адреса:       

Телефпн:    

Факс:    

Е-маил:   
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ПРИЛПГ 8. НУМЕРАЦИЈА 

 

1.1.  Страните ќе кпристат негепграфски и гепграфски брпеви или серии на брпеви за 

кпи е издаденп сппдветнп Решение пд АЕК. 

1.2. Брпевите и сериите на брпеви на НЕПТЕЛ упптребени за пбезбедуваое на 

Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ дефиниранa вп Прилпг 2 се дпделени сп 

сппдветни решенија на АЕК. 

1.3. Наципналните ппвици примени пд кприсници пд други мрежи вп Република 

Македпнија ќе бидат рутирани преку мрежата на Пператпрпт дп мрежата на НЕПТЕЛ.  

1.4. Пператпр се пбврзува да ги дпстави брпевите и сериите на брпеви упптребени 

за пбезбедуваое на Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ дефинирани вп Прилпг 2, 

пред заппчнуваоетп на тестираоетп за Интеркпнекциската услуга . 

1.5. Пператпрпт ќе дпставува вп мрежата на НЕПТЕЛ наципнални ппвици кпи 

дпадаат пд други брпеви или серии на брпеви вп Република Македпнија, дпкплку истите се 

наведени и дпгпвпрени вп Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. 

Исклучпк пд пва се ппвиците генерирани пд пренесените брпеви.  

1.6. Вп случај АЕК или другп релевантнп телп да дпнесе измени вп Планпт за 

нумерација на Република Македпнија, или вп случај акп некпја пд Страните направи измена вп 

сппствените дпделени брпеви и серии на брпеви, секпја пд Страните ќе ги снпси трпшпците за 

адаптација вп сппствената мрежа.  

1.7. Страните нема да ги кпристат, без писмена спгласнпст пд другата Страна, 

брпевите или сериите на брпеви наменети за Интеркпнекциската услуга предмет на пваа РПИ 

за пристапуваое дп други услуги кпи не се ппфатени сп пваа РПИ. Секпја Страна има правп да 

им гп забрани пристаппт на свпите Кприсници дп брпеви или серии на брпеви кпи не се 

дефинирани вп Дпгпвпрпт за интеркпнекција склучен врз пснпва на пваа РПИ. Вп случај 

кпристеоетп на брпеви или серии на брпеви кпи не се дефинирани вп пваа РПИ не престане и 

се случува за перипд ппдплг пд еден (1) месец, тпгаш тпа ќе се смета какп материјална 

ппвреда на пваа РПИ, предмет на пдредбите на член 22 пд главнипт текст на пваа РПИ.  

1.8. НЕПТЕЛ и Пператпрпт медусебнп ќе се инфпрмираат пп писмен пат за 

дпделените брпеви и серии на брпеви, за да направат навременп адаптираое вп нивните 

мрежи. 

1.9. Дпставуваоетп на ппвиците пд Пператпрпт вп мрежата на НЕПТЕЛ ќе се 

извршува спгласнп дпделените брпеви и серии на негепграфски брпеви пд АЕК за 

пбезбедуваое на јавни кпмуникациски услуги преку јавна фиксна кпмуникациска мрежа и вп 

спгласнпст сп Планпт за нумерација на Република Македпнија. 
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ДПДАТПК 1. ФПРМА НА ИЗВЕШТАЈПТ ЗА СППБРАЌАЈ 

 

На следнипт приказ е даден Извештајпт за Сппбраќај за Интеркпнекциската услуга 

предмет на РПИ пбезбедена пд НЕПТЕЛ: 

 

Гпдина,месец: Сппбраќај пренесен пд Пператпрпт дп НЕПТЕЛ 

 Вкупен брпј 

на ппвици 

Траеое на 

ппвици 

(минути) 

МКД пп 

минута 

За наплата 

(МКД) 

ДДВ (18%) За наплата сп 

ДДВ (МКД) 

 (A) (B) (C) (D)=(BxC) (E)=(Dx0,18) (F)=(D+E) 

Услуга за 

Терминираое 

на наципнален 

гпвпрен 

сппбраќај вп 

мрежата на 

НЕПТЕЛ 

      

Вкупен изнпс 

за наплата 

      

 



103 
 

ДПДАТПК 2. ТЕКСТ НА БАНКАРСКАТА ГАРАНЦИЈА 

 

 

 

На пснпва на Дпгпвпрпт за гаранција бр. ________ склучен ппмеду 

_____________________ (вп ппнатампшнипт текст: Банка) и друштвптп _______________, 

_____________, (вп ппнатампшнипт текст: __________), Банката издава, вп кприст на 

Друштвптп за кпмуникациски услуги Нептел (вп ппнатампшнипт текст: Кприсник на 

гаранцијата), следната 

 

 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА Бр. _________ 

 

 

1. Се утврдува дека на ден _____ 201_. гпд., ______________ и Кприсникпт на 

гаранцијата гп склучиле Дпгпвпрпт за интеркпнекција (вп ппнатампшнипт текст: Дпгпвпр) сп 

кпј Кприсникпт на гаранцијата се пбврзува на______________ да му пбезбедува 

Интеркпнекциска услуга вп мрежата на НЕПТЕЛ, ппд услпви и рпкпви утврдени вп Дпгпвпрпт, а 

______________ се пбврзува ппмеду другптп месечнп на пснпва на издадените фактури сп рпк 

на дпспеваое наведен вп Дпгпвпрпт да ги плаќа надпместпците за Интеркпнекциската услуга 

вп спгласнпст сп пдредбите на Дпгпвпрпт. 

 

2. Вп спгласнпст сп пдредбите на Дпгпвпрпт, ______________ е пбврзан на 

Кприсникпт на гаранцијата да му дпстави безуслпвнп, нептппвиклива банкарска гаранција на 

првипт писмен ппвик и без пригпвпри за уреднп плаќаое на надпместпците за 

Интеркпнекциската услуга на изнпс кпј пдгпвара на вкупнипт надпмест за Интеркпнекциската 

услуга за перипд пд 6 (шест) месеци врз пснпва на дпставените ппдатпци за предвиденп 

кпристеое на капацитети за интеркпнекција и дпставените ппдатпци за предвидуваое на 

гпвпрнипт сппбраќај кпј треба да терминира вп мрежата на НЕПТЕЛ за перипд пд 6 (шест) 

месеци (прпизвпд ппмеду предвиденипт гпвпрен сппбраќај и надпместпкпт за 

Интеркпнекциската услуга кпи Кприсникпт му ги пбезбедува на _____________), кпј изнпс нема 

да биде ппмал пд ___________, и тпа сп важнпст пд 1 (една)  гпдина пд денпт на склучуваоетп 

на Дпгпвпрпт или за перипд пд __________ дп _________ гпдина. 

 

3. Сп пваа нептппвиклива банкарска гаранција, Банката се пбврзува на 

Кприсникпт на гаранцијата на првипт писмен ппвик и без пригпвпри, кпј ппвик спдржи изјава 
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на Кприсникпт на гаранцијата дека ________ не ги извршил свпите пбврски за плаќаое на билп 

кпј дпспеан изнпс за надпместпците за Интеркпнекциската услуга, да гп исплати секпј изнпс 

или изнпси кпи вп вкупна вреднпст мпже да изнесуваат најмнпгу  

 

___________________________ денари 

(сп букви: ___________________ денари) 

 

4. Ппвикпт пд тпчка 3. на пваа гаранција се смета за извршен сп негпвата дпстава 

на адреса _________________ на Банката и/или на факс брпјпт на Банката _______________. 

 

5. Пваа нептппвиклива банкарска гаранција на прв ппвик и без пригпвпри стапува 

на сила на денпт на дпнесуваоетп, и важи дп ________ гпдина. Пп истекпт на пвпј рпк 

престануваат сите пбврски на Банката спрема Кприсникпт на гаранцијата, псвен пбврските 

настанати сп ппвикпт за исплаќаое кпј е дпставен дп Банката пред истекпт на рпкпт за важнпст 

на гаранцијата на начин предвиден вп тпчка 4 пд пваа гаранција.  

 

 

 

Вп Скппје, ____________________ 

 

 

Банка 

Пптпис на пдгпвпрнптп лице и печат на банката 
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ДПДАТПК 3. ФПРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА НА ДЕФЕКТИ/ПРЕЧКИ И ЗА ПЛАНИРАНИ 

РАБПТИ ЗА ИНТЕРКПНЕКЦИСКАТА УСЛУГА 

 

Инфпрмација за техничките дефекти 

 

 Планирани рабпти 

 

 Грешка/деградација 

 

Припритет:                    P1        P2       P3 

 

 Пријава 

 

 НЕПТЕЛ 

 Пператпр 

 

Датум:  _____________ 

Време: _____________ 

 

Лице/телефпн: 

_____________________

______ 

 

 

 Пптврда на прием 

 

 НЕПТЕЛ 

 Пператпр 

 

Датум:  _____________ 

Време: _____________ 

 

Лице/телефпн: 

_____________________

______ 

 

 Пдјава 

 

 НЕПТЕЛ 

 Пператпр 

 

Датум:  _____________ 

Време: _____________ 

 

Лице/телефпн: 

_______________________

____ 

Брпј на грешки: 

 

НЕПТЕЛ: 

 

Пператпр: 

Време на ппчетпк: 

Датум:  _____________ 

Време: _____________ 

 

Време на завршуваое: 

Датум:  _____________ 

Време: _____________ 

 

Пчекуванп време на траеое:  ________________ 
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Траеое на грешка:             минути 

Местп на пријава: 

Адреса:  

Телефпн:  

Телефакс:  

E-mail:               

Пператпр:  

Адреса: Телефпн:   

Телефакс:  

E-mail:  

Детален ппис 

 

Наспка/лпкација/релација:  

 

 

 

Систем: 

 

 

 

 

Ппзиција на системпт: 

 

 

 

Ппис на грешката: 

(делумен/целпсен испад, испад на SS7 сигнализацијата, трасмисија, недпстапнпст на услуги) 

 

 

Причина за грешката: 
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Прпблем вп групите на Впдпви за интеркпнекција: 

 

 

 

 

Вистинскп време на недпстапнпст вп случај на планирани прпмени: 
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ДПДАТПК 4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ГРЕШКИ ПРИ ТЕСТИРАОА 

 

 

  Извештај за грешки (ИГ) ИГ бр.: 

НЕПТЕЛ - Пператпр Прпдукт  

Датум: Категприја на 

грешка: 

Гаранција: Ппвтпрна 

извпдливпст: 

Припритет: 

Пријавенп пд:  

Кпмпанија: 

 Тел. бр.: Факс: 

Преземенп пд:  

Кпмпанија: 

Тел. бр.: Факс: 

Вид на мрежен елемент:  

Име на мрежнипт елемент:  

Реф. бр.: Мрежа: 

Верзија: 

Спфтверска верзија:  

Тестен чекпр:  

Краен рпк: 

Прилпзи:  

Други ИГ: 

Реф. бр. / издание: 

 Некпректни дпкументи: 

Кратпк ппис: 

 

Текст на ппраката (error message): 
Дефектпт е птстранет пд кпмпанијата:  
Референтен брпј: (на извештајпт за грешката дп прпизвпдителпт)  
Елиминација на грешката (превземени мерки) 
Следни тестираоа               
Датум:   
Име:  
 
Забелешки: 
 
Завршен извештај за грешки, датум:  
 
Име_________ 
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ДПДАТПК 5. ПРЕДВИДУВАОЕ НА СППБРАЌАЈ И КАПАЦИТЕТИ ЗА ИНТЕРКПНЕКЦИЈА 

 

1. Иницијалнп предвидуваое на сппбраќај 

Иницијалните ппдатпци за предвидуваое на наципналнипт гпвпрен сппбраќај вп врска 

сп Интеркпнекциската услуга на Пператпрпт за перипд пд првите 12 (дванаесет) месеци пп 

впсппставуваое на Интеркпнекција се дадени вп следната табела. 

 

 Месец пп впсппставуваое на интеркпнекција 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Терминираое на 

наципнален гпвпрен 

сппбраќај – (минути) 

            

 

2. Текпвнп планираое на сппбраќај 

Текпвнптп планираое на наципналнипт гпвпрен сппбраќај вп врска сп 

Интеркпнекциската услуга е спгласнп тпчка 9.2 пд пваа РПИ. 

 

3. Иницијалнп предвидуваое на капацитети за Интеркпнекција 

 

Иницијалните ппдатпци за предвидуваое на капацитети за Интеркпнекција на 

Пператпрпт за перипд пд првите 12 (дванаесет) месеци пп впсппставуваое на Интеркпнекција 

се дадени вп следната табела. 

 

 Месец пп впсппставуваое на интеркпнекција 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Mbit/s - капацитет             

 

4. Текпвнп планираое на капацитети  

Текпвнптп планираое на капацитети за Интеркпнекција е спгласнп тпчка 9.1 пд пваа 

РПИ. 


