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Tарифни модели A1 Business S/M/L/XL и XXL (со 

можност за набавка на терминална опрема по 

субвенционирана цена) 

Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 05.12.2022 година. 

 
Tарифни модели A1 Business S A1 Business M A1 Business L A1 Business XL A1 Business XXL 

Месечна претплата (денари) 460 814 1.168 1.876 2.938 

Вклучен износ за национален сообраќај - - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа (минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи 

(минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1)) 

Повици кон национални фиксни мрежи 
(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - - 50 150 200 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни  кон 

одредени оператори и држави (минути)2)  
- - - 100 150 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на пораки) 

Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на 

пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на пораки) -/- -/- 50 150 200 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 1.024 10.240 20.480 30.720 40.960 

Интернет сообраќај во роаминг (во мегабајти - 

МB)2) 
  1.024 2.048 3.072 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 0 0 0 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден/мин.) 
0 0 0 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (ден/порака) 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден/порака) 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 

0 ден. но со 

намалена брзина 
на 64/64 Кbps  

0 ден. но со 

намалена брзина 
на 64/64 Кbps  

0 ден. но со 

намалена брзина 
на 64/64 Кbps  

0 ден. но со 

намалена брзина 
на 64/64 Кbps  

0 ден. но со 

намалена брзина 
на 64/64 Кbps  

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка 

(1222) 
0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор со 
задолжително минимално времетраење од 

12/24м. 

12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 

- 11.045 - 19.541 - 28.037 - 45.029 - 70.517 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-набавка на 

терминал. опрема по повластена цена од 

Операторот  

- 1.180 - 3.540 - 4.130 - 4.720 - 7.080 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат Посебни 

услови за користење објавени на интернет страната www.А1.mk. 
2) Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути во роаминг како и интернет сообраќај во роаминг се наведени 

во важечкиот ценовник за роаминг услуги објавен на интернет страната на Операторот - www.А1.mk. 
3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга со 
процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење на договорната 

обврска. 
4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на Договорот.  

Услуги кон меѓународни мрежи и Услуги во роаминг (повици/SMS/MMS/Интернет) како и дополнителни пакети/опции/промоции активирани по 

барање на Претплатник во тек на важење на Претплатничкиот договор се наплаќаат согласно важечкиот ценовник, јавно достапен на 

www.А1.mk. 

Операторот не го ограничува пристапот и/или користењето на услуги и апликации. 

 
 

 

http://www.а1.mk/
http://www.а1.mk/
http://www.а1.mk/
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Правила за користење на тарифните модели 

> Тарифните модели A1 Business S /M /L / XL и XXL се достапни за правни лица со 

склучување на нови или обнова на претплатнички договори со минимално 

задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци и истите се достапни  

за активација преку сите продажни канали на А1 Македонија.  

> При почетната активација на избраниот тарифен модел, при промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната 

претплата и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за 

тековниот месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност 

од бројот на преостанати денови во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Business S /M /L / XL и XXL добиваат 4G 

брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на 

интернет.  4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна 

uSIM картичка, карактеристиките на телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот 

на корисници што истовремено користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Business M /L / XL и XXL добиваат можност 

бесплатно да ја користат дополнителната услуга A1 Net Sef со која можат да го 

сочуваат неискористеното количество од интернет сообраќај вклучен од месечната 

претплата и да го искористат во нареден период. Правилата за користење на 

дополнителната услуга A1 Net Sef се наведени во точка 13 од ценовникот Актуелна 

понуда - мобилни услуги. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Business M /L / XL и XXL добиваат можност 

да ја користат дополнителната бенефиција за бесплатна активација на одредени 

дополнителни пакети наречена “Опција за размена од A1 Net Sef”. Оваа бенефиција 

овозможува размена на однапред определено количество на мобилен интернет 

сочуван во A1 Net Sef, за активација на некој од утврдените дополнителни еднократни 

пакети. Со користење на оваа бенефиција претплатникот може да изврши активација 

на одбраниот дополнителен пакет без дополнителна наплата, при што количината на 

сочуваниот интернет сообраќај во A1 Net Sef ќе се намали за количеството интернет 

сообраќај разменет за активација на избраниот дополнителен пакет. Правилата за 

користење на Опцијата за размена од A1 Net Sef се наведени во точка 14 од 

ценовникот Актуелна понуда - мобилни услуги. 

> Услугата A1 Net Sef не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6). 

Неискористениот мобилен интернет доделен од тарифниот модел за државите на 

„Западен Балкан“ не се сочува во A1 Net Sef. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Business S /M /L / XL и XXL по искористување 

на интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата и/или од А1 Net Sef, можат 

да продолжат да користат интернет сообраќај без дополнителна наплата, но со 

намалена брзина од 64/64 Kbps.  

Доколку претплатниците целосно го искористиле интернет сообраќајот вклучен во 

месечната претплата и од дополнителната услуга A1 Net Sef, за да користат интернет 

со полна брзина согласна на тарифниот модел, потребно е да активираат некој од 

актуелните дополнителни интернет пакети. 
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> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели A1 Business L, 

XL и XXL можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5, кои се наведени во 

Ценовникот за меѓународни повици за мобилни услуги. 

> Со тарифните модели A1 Business S /M /L / XL и XXL претплатникот има можност да 

набави терминална опрема по субвенционирана цена. Износот на субвенција зависи 

од избраниот тарифен модел. 

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари.  

> Обнова кон А1 Business портофлиото од други тарифни модели е можно заклучно со 

05.12.2022. 

Tарифен модел A1 Business M SIM (само со SIM картичка) 

Тарифниoт модел е достапeн за активација заклучно со 05.12.2022 година. 

 

Tарифни модели A1 Business M SIM 

Месечна претплата (денари) 637 

Вклучен износ за национален сообраќај - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа (минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи (минути) 
Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни  кон одредени 

оператори и држави (минути)2)  
- 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на пораки) 
Неограничени 1) 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на пораки) -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 10.240 

Цени за користеље на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 

Повици кон други национални мрежи (ден/мин.) 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (ден/порака) 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден/порака) 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 0 ден. но со намалена брзина на 64/64 Кbps  

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални мрежи 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка (1222) 0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор со задолжително 

минимално времетраење од 0м. 

0 м. 

- 

2)За тарифните модели наведени во овој Прилог не е предвидено давање на субвенција за набавка на терминална опрема по повластена цена од 

Операторот поради што не е предвидено плаќање на договорни пенали за искористена бенефиција. 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат 
Посебни услови за користење објавени на интернет страната www.А1.mk. 
2) Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути во роаминг се наведени во важечкиот ценовник 

за роаминг услуги објавен на интернет страната на Операторот - www.А1.mk. 

http://www.а1.mk/
http://www.а1.mk/
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3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга 

со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење 
на договорната обврска. 

 

 

Правила за користење на тарифниот модел 

> Тарифниот модел A1 Business M SIM е достапен само за правни лица со склучување 

на претплатнички договор без минимално задолжително времетраење на договорната 

обврска (без договорна обврска).  

> По исклучок, во одредени промотивни периоди, овој тарифен модел може да биде 

достапен со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 

месеци, доколку истите се поврзани со дополнителни бенефиции за корисникот. 

> При почетната активација на избраниот тарифен модел, при промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната 

претплата и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за 

тековниот месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност 

од бројот на преостанати денови во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифниот модел A1 Business M SIM добиваат 4G брзини при 

користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет.  4G LTE 

брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, 

карактеристиките на телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници 

што истовремено користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифниот модел A1 Business M SIM добиваат можност бесплатно 

да ја користат дополнителната услуга A1 Net Sef со која можат да го сочуваат 

неискористеното количество од интернет сообраќај вклучен од месечната претплата 

и да го искористат во нареден период. Правилата за користење на дополнителната 

услуга A1 Net Sef се наведени во точка 13 од ценовникот Актуелна понуда - мобилни 

услуги. 

> Претплатниците на тарифниот модел A1 Business M SIM добиваат можност да ја 

користат дополнителната бенефиција за бесплатна активација на одредени 

дополнителни пакети наречена “Опција за размена од A1 Net Sef”. Оваа бенефиција 

овозможува размена на однапред определено количество на мобилен интернет 

сочуван во A1 Net Sef, за активација на некој од утврдените дополнителни еднократни 

пакети. Со користење на оваа бенефиција претплатникот може да изврши активација 

на одбраниот дополнителен пакет без дополнителна наплата, при што количината на 

сочуваниот интернет сообраќај во A1 Net Sef ќе се намали за количеството интернет 

сообраќај разменет за активација на избраниот дополнителен пакет. Правилата за 

користење на Опцијата за размена од A1 Net Sef се наведени во точка 14 од 

ценовникот Актуелна понуда - мобилни услуги. 

> Претплатниците на тарифниот модел A1 Business M SIM по искористување на интернет 

сообраќајот вклучен во месечната претплата и од А1 Net Sef, можат да продолжат да 

користат интернет сообраќај без дополнителна наплата, но со намалена брзина од 

64/64 Kbps. Доколку претплатниците целосно го искористиле интернет сообраќајот 

вклучен во месечната претплата и од дополнителната услуга A1 Net Sef, за да користат 

интернет со полна брзина согласна на тарифниот модел, потребно е да активираат 

некој од актуелните дополнителни интернет пакети. 
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> Услугата A1 Net Sef не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6). 

Неискористениот мобилен интернет доделен од тарифниот модел за државите на 

„Западен Балкан“ не се сочува во A1 Net Sef. 

> Со тарифниот модел A1 Business M SIM не следува набавка на терминална опрема по 

субвенционирана, односно бенефицирана цена. 

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари. 

Tарифни модели A1 Neon/Neon+ SIM (само со SIM 

картичка) 

Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 05.12.2022 година. 

Tарифни модели A1 Neon SIM A1 Neon+ SIM 

Месечна претплата (денари) 649 799 

Вклучен износ за национален сообраќај - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа (минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи (минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - - 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни кон 

одредени оператори и држави (минути)2)  
- - 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на пораки) 
Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на пораки) -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 10.240 15.360 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 0 

Повици кон други национални мрежи (ден/мин.) 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (ден/порака) 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден/порака) 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 0 ден. но со намалена брзина на 32/16 Кbps 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални мрежи 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка (1222) 0/0 0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199) - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор со 

задолжително минимално времетраење од 0/24м. 
0 м. 24 м. 0 м. 24 м. 

 - 15.576 - 19.176 

2) За тарифните модели наведени во овој Прилог не е предвидено давање на субвенција за набавка на терминална опрема по повластена цена од 

Операторот поради што не е предвидено плаќање на договорни пенали за искористена бенефиција. 
1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат 

Посебни услови за користење објавени на интернет страната www.А1.mk. 
2) Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути во роаминг се наведени во важечкиот ценовник 
за роаминг услуги објавен на интернет страната на Операторот - www.А1.mk.. 
3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга 

со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење 

на договорната обврска. 

 

 

http://www.а1.mk/
http://www.а1.mk/
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Правила за користење на тарифните модели 

> Тарифните модели A1 Neon/Neon+ SIM sе достапни за физички, за нови и постојни 

корисници кои активацијата на овие тарифни модели ќе ја направат електронски, 

преку интернет страницата www.A1.mk (онлајн канал) или преку виртуелната 

продавница А1 Live Shop. Овие тарифни модели по правило се достапни без 

минимално задолжително времетраење на договорната обврска (без договорна 

обврска) 

> По исклучок, во одредени промотивни периоди, овие тарифни модели може да бидат 

достапни со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 

месеци, доколку истите се поврзани со дополнителни бенефиции за корисникот. 

> Корисниците кои ќе склучат договор Тарифните модели A1 Neon/Neon+ SIM добиваат 

и специјална Ноќна опција, со која во временски период од 00:00 на полноќ, па сé до 

06:00 часот наутро, преку мрежата на A1, можат да користат неограничен мобилен 

интернет. Оваа Ноќна опција е достапна за користење се додека претплатникот го 

користи некој од A1 Neon/Neon+ SIM тарифните модели.  

> Ноќната Опција не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6); 

> При почетната активација на тарифните модели A1 Neon/Neon+ SIM, при промена на 

тарифен модел или при деактивација, месечната претплата и количеството на вклучен 

сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот месец се пресметува и се користи 

во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанати денови во рамки на 

еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neon/Neon+ SIM при користење услуга на 

пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет вклучен во месечната 

претплата добиваат 4G брзини. 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како 

поседување соодветна uSIM картичка, карактеристиките на телефонскиот апарат, 

мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено користат интернет од иста 

локација. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neon/Neon+ SIM добиваат можност 

бесплатно да ја користат дополнителната услуга A1 Net Sef со која можат да го 

сочуваат неискористеното количество од интернет сообраќај вклучен од месечната 

претплата и да го искористат во нареден период. Правилата за користење на 

дополнителната услуга A1 Net Sef се наведени во точка 13 од овој Ценовник. 

> Услугата A1 Net Sef не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6). 

Неискористениот мобилен интернет доделен од тарифниот модел за државите на 

„Западен Балкан“ не се сочува во A1 Net Sef. 

> Претплатниците на тарифниот модел A1 Neon+ SIM добиваат можност да ја користат 

дополнителната бенефиција за бесплатна активација на одредени дополнителни 

пакети наречена “Опција за размена од A1 Net Sef”. Оваа бенефиција овозможува 

размена на однапред определено количество на мобилен интернет сочуван во A1 Net 

Sef, за активација на некој од утврдените дополнителни еднократни пакети. Со 

користење на оваа бенефиција претплатникот може да изврши активација на 

одбраниот дополнителен пакет без дополнителна наплата, при што количината на 

сочуваниот интернет сообраќај во A1 Net Sef ќе се намали за количеството интернет 
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сообраќај разменет за активација на избраниот дополнителен пакет. Правилата за 

користење на Опцијата за размена од A1 Net Sef се наведени во точка 14 од овој 

Ценовник. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neon/Neon+ SIM по искористување на 

интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата и од A1 Net Sef, можат да 

продолжат да користат интернет сообраќај без дополнителна наплата, но со намалена 

брзина од 32/16 Kbps.  

Доколку претплатниците целосно го искористиле интернет сообраќајот вклучен во 

месечната претплата и од дополнителната услуга A1 Net Sef, за да користат интернет 

со полна брзина согласна на тарифниот модел, потребно е да активираат некој од 

актуелните дополнителни интернет пакети. 

> Со тарифните модели A1 Neon/Neon+ SIM не следува набавка на терминална опрема 

по субвенционирана, односно бенефицирана цена. 

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари. 

> Правилата за промена на тарифен модел се објаснети во точка 12 од овој Ценовникот 

за актуелна понуда 

> Обнова кон А1 Neon портофлиото од други тарифни модели е можно заклучно со 

05.12.2022. 
 

Tарифни модели A1 Neon/Neon+ (со можност за набавка 

на терминална опрема по субвенционирана цена) 

Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 05.12.2022 година. 

Tарифни модели A1 Neon A1 Neon+ 

Месечна претплата (денари) 799 999 

Вклучен износ за национален сообраќај - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа (минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи (минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - - 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни кон 

одредени оператори и држави (минути)2)  
- - 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на пораки) 
Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на пораки) -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 10.240 15.360 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 0 

Повици кон други национални мрежи (ден/мин.) 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (ден/порака) 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден/порака) 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 0 ден. но со намалена брзина на 32/16 Кbps 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални мрежи 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 1 
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Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка (1222) 0/0 0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199) - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор со 

задолжително минимално времетраење од 12/24м. 

12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 

- 19.176 - 23.976 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-набавка на терминал. 

опрема по повластена цена од Операторот  
- 3.540 - 4.130 

1)Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат 

Посебни услови за користење објавени на интернет страната www.А1.mk. 
2)Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути во роаминг се наведени во важечкиот ценовник за 

роаминг услуги објавен на интернет страната на Операторот - www.А1.mk. 
3)Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга 

со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење 

на договорната обврска. 
4)Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на Договорот.  

 

 

 

Правила за користење на тарифниот модел 
> Тарифните модели A1 Neon/Neon+ се достапни за физички лица, за нови и постојни 

корисници кои активацијата на овие тарифни модели ќе ја направат електронски, преку 

интернет страницата www.A1.mk (онлајн канал) или преку виртуелната продавница А1 

Live Shop. Овој тарифен модел е достапен со склучување на нови или обнова на 

претплатнички договор со минимално задолжително времетраење на договорната 

обврска од 24 месеци. 

> Корисниците кои ќе склучат договор на тарифните модели A1 Neon/Neon+ добиваат и 

специјална Ноќна опција, со која во временски период од 00:00 на полноќ, па сé до 

06:00 часот наутро, преку мрежата на A1, можат да користат неограничен мобилен 

интернет. Оваа Ноќна опција е достапна за користење се додека претплатникот го 

користи  некој од тарифните модели A1 Neon/Neon+.  

> Ноќната Опција не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6); 

> При почетната активација на тарифните модели A1 Neon/Neon+, при промена на 

тарифен модел или при деактивација, месечната претплата и количеството на вклучен 

сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот месец се пресметува и се користи 

во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанати денови во рамки на 

еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neon/Neon+ при користење услуга на пренос 

на податоци преку мобилен пристап на интернет вклучен во месечната претплата 

добиваат 4G брзини. 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување 

соодветна uSIM картичка, карактеристиките на телефонскиот апарат, мрежниот 

сигнал и бројот на корисници што истовремено користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neon/Neon+ добиваат можност бесплатно да 

ја користат дополнителната услуга A1 Net Sef со која можат да го сочуваат 

неикористеното количество од интернет сообраќај вклучен од месечната претплата и 

да го искористат во нареден период. Правилата за користење на дополнителната 

услуга A1 Net Sef се наведени во точка 13 во ценовникот Актуелна понуда - мобилни 

услуги. 

> . 

http://www.а1.mk/
http://www.а1.mk/
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> Услугата A1 Net Sef не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6). 

Неискористениот мобилен интернет доделен од тарифниот модел за државите на 

„Западен Балкан“ не се сочува во A1 Net Sef. 

> Претплатниците на тарифниот модел A1 Neon+ добиваат можност да ја користат 

дополнителната бенефиција за бесплатна активација на одредени дополнителни 

пакети наречена “Опција за размена од A1 Net Sef”. Оваа бенефиција овозможува 

размена на однапред определено количество на мобилен интернет сочуван во A1 Net 

Sef, за активација на некој од утврдените дополнителни еднократни пакети. Со 

користење на оваа бенефиција претплатникот може да изврши активација на 

одбраниот дополнителен пакет без дополнителна наплата, при што количината на 

сочуваниот интернет сообраќај во A1 Net Sef ќе се намали за количеството интернет 

сообраќај разменет за активација на избраниот дополнителен пакет. Правилата за 

користење на Опцијата за размена од A1 Net Sef се наведени во точка 14 од 

ценовникот Актуелна понуда - мобилни услуги. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neon/Neon+ по искористување на интернет- 

сообраќајот вклучен во месечната претплата и од A1 Net Sef, можат да продолжат да 

користат интернет-сообраќај без дополнителна наплата, но со намалена брзина од 

32/16 Kbps.  

Доколку претплатниците целосно го искористиле интернет- сообраќајот вклучен во 

месечната претплата и од дополнителната услуга A1 Net Sef, за да користат интернет 

со полна брзина согласна на тарифниот модел, потребно е да активираат некој од 

актуелните дополнителни интернет-пакети. 

> Со тарифните модели A1 Neon/Neon+ претплатникот има можност да набави 

терминална опрема по субвенционирана цена. 

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари. 

> Правилата за промена на тарифен модел се објаснети во точка 12 од овој Ценовникот 

за актуелна понуда. 

> Обнова кон А1 Neon портофлиото од други тарифни модели е можно заклучно со 

05.12.2022. 

 

Tарифни модели A1 Neo S SIM/M SIM/M+ SIM/L SIM и XL SIM 
(само со SIM картичка) 

Tарифни модели A1 Neo SIM S A1 Neo SIM M A1 Neo SIM M+ A1 Neo SIM L A1 Neo SIM XL 

Месечна претплата (денари) 449 649 799 999 1.999 

Вклучен износ за национален сообраќај - - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа (минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи 

(минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи 

(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - - - 50 200 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни  кон 
одредени оператори и држави (минути)2)  

- - - - 50 
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SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на 

пораки) 
-/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на 
пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на пораки) -/- -/- -/- -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 2.048 10.240 15.360 20.480 40.960 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 0 0 0 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден/мин.) 
0 0 0 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (ден/порака) 5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден/порака) 5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps  

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка 
(1222) 

0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор со 
задолжително минимално времетраење од 

0/24м. 

0 м. 24 м. 0 м. 24 м. 0 м. 24 м. 0 м. 24 м. 0 м. 24 м. 

- 10.776 - 15.576 - 19.176 - 23.976 - 47.976 

2) За тарифните модели наведени во овој Прилог не е предвидено давање на субвенција за набавка на терминална опрема по повластена цена од 

Операторот поради што не е предвидено плаќање на договорни пенали за искористена бенефиција. 
1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат 

Посебни услови за користење објавени на интернет страната www.А1.mk. 
2) Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути во роаминг се наведени во важечкиот ценовник 

за роаминг услуги објавен на интернет страната на Операторот - www.А1.mk. 
3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга 

со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење 

на договорната обврска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила за користење на тарифните модели 

> Тарифните модели A1 Neo S SIM /M SIM/M+ SIM /L SIM и XL SIM се достапни за 

физички лица со склучување на претплатнички договори без минимално 

задолжително времетраење на договорната обврска (без договорна обврска)  

> По исклучок, во одредени промотивни периоди, овие тарифни модели може да бидат 

достапни со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 

месеци, доколку истите се поврзани со дополнителни бенефиции за корисникот. 

> Количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата се 

менува за A1 Neo S SIM на 2GB од 01.07.2021. 

> При почетната активација на избраниот тарифен модел, при промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната 

претплата и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за 

http://www.а1.mk/
http://www.а1.mk/
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тековниот месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност 

од бројот на преостанати денови во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo S SIM /M SIM/M+ SIM /L SIM и XL SIM 

добиваат 4G брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен 

пристап на интернет.  4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување 

соодветна uSIM картичка, карактеристиките на телефонскиот апарат, мрежниот 

сигнал и бројот на корисници што истовремено користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo SIM M/M+/L/XL добиваат можност 

бесплатно да ја користат дополнителната услуга A1 Net Sef со која можат да го 

сочуваат неискористеното количество од интернет сообраќај вклучен од месечната 

претплата и да го искористат во нареден период. Правилата за користење на 

дополнителната услуга A1 Net Sef се наведени во ценовникот Актуелна понуда - 

мобилни услуги. 

> Услугата A1 Net Sef не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6). 

Неискористениот мобилен интернет доделен од тарифниот модел за државите на 

„Западен Балкан“ не се сочува во A1 Net Sef. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo SIM M+/L/XL добиваат можност да ја 

користат дополнителната бенефиција за бесплатна активација на одредени 

дополнителни пакети наречена “Опција за размена од A1 Net Sef”. Оваа бенефиција 

овозможува размена на однапред определено количество на мобилен интернет 

сочуван во A1 Net Sef, за активација на некој од утврдените дополнителни еднократни 

пакети. Со користење на оваа бенефиција претплатникот може да изврши активација 

на одбраниот дополнителен пакет без дополнителна наплата, при што количината на 

сочуваниот интернет сообраќај во A1 Net Sef ќе се намали за количеството интернет 

сообраќај разменет за активација на избраниот дополнителен пакет. Правилата за 

користење на Опцијата за размена од A1 Net Sef се наведени во ценовникот Актуелна 

понуда - мобилни услуги. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo S SIM /M SIM/M+ SIM/L SIM и XL SIM по 

искористување на интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата и од А1 Net 

Sef, можат да продолжат да користат интернет сообраќај без дополнителна наплата, 

но со намалена брзина од 32/16 Kbps. Доколку претплатниците целосно го 

искористиле интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата и од 

дополнителната услуга A1 Net Sef, за да користат интернет со полна брзина согласна 

на тарифниот модел, потребно е да активираат некој од актуелните дополнителни 

интернет пакети. 

> Минутите вклучени во месечната претплата за повици кон меѓународни дестинации 

во тарифните модели A1 Neo L SIM и XL SIM, можат да се искористат кон земји од Зона 

1/2/3/4/5, кои се наведени во Ценовникот за меѓународни повици за мобилни услуги. 

> Со тарифните модели A1 Neo S SIM /M SIM /L SIM и XL SIM не следува набавка на 

терминална опрема по субвенционирана, односно бенефицирана цена. 

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари. 

> Тарифните модели А Neo S SIM/M SIM/М+ SIM/L SIM/XL SIM не сe достапни за нови 

активации од 25.02.2022 година. 
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Tарифни модели A1 Neo S/M/M+/L и XL (со можност за набавка 
на терминална опрема по субвенционирана цена) 

Tарифни модели A1 Neo S A1 Neo M A1 Neo M+ A1 Neo L A1 Neo XL 

Месечна претплата (денари) 499 799 999 1.399 2.799 

Вклучен износ за национален сообраќај - - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа (минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи 

(минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1)) 

Повици кон национални фиксни мрежи 

(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - - - 50 200 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни  кон 

одредени оператори и држави (минути)2)  
- - - - 50 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на 

пораки) 
-/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на 
пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на пораки) -/- -/- -/- -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 2.048 10.240 15.360 20.480 40.960 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 0 0 0 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден/мин.) 
0 0 0 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (ден/порака) 5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден/порака) 5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps  

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка 

(1222) 
0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор со 

задолжително минимално времетраење од 

12/24м. 

12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 

- 11.976 - 19.176 - 23.976 - 33.576 - 67.176 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-набавка на 

терминал. опрема по повластена цена од 

Операторот  

- 1.180 - 3.540 - 4.130 - 4.720 - 7.080 

 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат Посебни 

услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk. 
2) Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути во роаминг се наведени во важечкиот ценовник за роаминг 

услуги објавен на интернет страната на Операторот - www.А1.mk. 
3)Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга со 

процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење на договорната 

обврска. 
4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на Договорот.  

Услуги кон меѓународни мрежи и Услуги во роаминг (повици/SMS/MMS/Интернет) како и дополнителни пакети/опции/промоции активирани по 

барање на Претплатник во тек на важење на Претплатничкиот договор се наплаќаат согласно важечкиот ценовник, јавно достапен на 

www.А1.mk. 

Операторот не го ограничува пристапот и/или користењето на услуги и апликации. 

 

 

http://www.а1.mk/
http://www.а1.mk/
http://www.а1.mk/
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Правила за користење на тарифните модели 

> Тарифните модели A1 Neo S /M / M+ /L и XL се достапни за физички лица со 

склучување на нови или обнова на претплатнички договори со минимално 

задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.  

> При почетната активација на избраниот тарифен модел, при промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната 

претплата и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за 

тековниот месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност 

од бројот на преостанати денови во рамки на еден пресметковен период. 

> Количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата се 

менува за A1 Neo S на 2GB од 01.07.2021. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo S/M/M+/L и XL добиваат 4G брзини при 

користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет.  4G LTE 

брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, 

карактеристиките на телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници 

што истовремено користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo M/M+/L/XL добиваат можност бесплатно 

да ја користат дополнителната услуга A1 Net Sef со која можат да го сочуваат 

неискористеното количество од интернет сообраќај вклучен од месечната претплата 

и да го искористат во нареден период. Правилата за користење на дополнителната 

услуга A1 Net Sef се наведени во ценовникот Актуелна понуда - мобилни услуги. 

> Услугата A1 Net Sef не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6). 

Неискористениот мобилен интернет доделен од тарифниот модел за државите на 

„Западен Балкан“ не се сочува во A1 Net Sef. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo M+/L/XL добиваат можност да ја 

користат дополнителната бенефиција за бесплатна активација на одредени 

дополнителни пакети наречена “Опција за размена од A1 Net Sef”. Оваа бенефиција 

овозможува размена на однапред определено количество на мобилен интернет 

сочуван во A1 Net Sef, за активација на некој од утврдените дополнителни еднократни 

пакети. Со користење на оваа бенефиција претплатникот може да изврши активација 

на одбраниот дополнителен пакет без дополнителна наплата, при што количината на 

сочуваниот интернет сообраќај во A1 Net Sef ќе се намали за количеството интернет 

сообраќај разменет за активација на избраниот дополнителен пакет. Правилата за 

користење на Опцијата за размена од A1 Net Sef се наведени во ценовникот Актуелна 

понуда - мобилни услуги. 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo S /M /M+ /L и XL по искористување на 

интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата и од А1 Internet Sef, можат да 

продолжат да користат интернет сообраќај без дополнителна наплата, но со намалена 

брзина од 32/16 Kbps.  

> Доколку претплатниците целосно го искористиле интернет сообраќајот вклучен во 

месечната претплата и од дополнителната услуга A1 Net Sef, за да користат интернет 
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со полна брзина согласна на тарифниот модел, потребно е да активираат некој од 

актуелните дополнителни интернет пакети. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели A1 Neo L и A1 

Neo XL можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5, кои се наведени во 

Ценовникот за меѓународни повици за мобилни услуги. 

> Со тарифните модели A1 Neo S/M/M+/L и XL претплатникот има можност да набави 

терминална опрема по субвенционирана цена. Износот на субвенција зависи од 

избраниот тарифен модел. 

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари.  

> Тарифните модели A1 Neo S/M/M+/L/XL не сe достапни за нови активации од 

25.02.2022 година. 

 

 

Дополнителна услуга: A1 Net Sef 

 

 

> Претплатниците на тарифните модели A1 Neo M/M+/L/XL, A1 Neo SIM M/M+/L/XL, 

добиваат можност за бесплатно користење на дополнителната услуга A1 Net Sef со 

која можат да го сочуваат неискористениот месечен национален интернет вклучен од 

месечната претплата и да го употребат во нареден период.  

> Интернетот од дополнителните пакети за национален интернет не се сочувува. 

> Максималниот волумен на интернет кој може да се зачува во A1 Net Sef зависи од 

тарифниот модел кој го користи претплатникот: 

 

> Неискористениот месечен национален интернет вклучен од месечната претплата се 

сочувува се додека не се пополни максимално предвидениот волумен на A1 Net Sef (кој 

е во зависност од тарифата на претплатникот).  

> За волуменот на национален мобилен интернет кој месечно ќе се сочувува во A1 Net 

Sef претплатниците ќе бидат информирани преку апликацијата Мојот А1 и преку SMS 

порака. 

> Сочуваниот интернет во A1 Net Sef претплатниците започнуваат да го користат само 

откога ќе го потрошат интернетот вклучен во месечната претплата и останати 

дополнително активирани пакети. Во таква ситуација услугата A1 Net Sef автоматски 

се активира.  

> Услугата A1 Net Sef не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6). 

Неискористениот мобилен интернет доделен од тарифниот модел за државите на 

„Западен Балкан“ не се сочува во A1 Net Sef. 

> Претплатникот може да го провери  сочуваниот волумен на интернет сообраќај во A1 

Net Sef во секое време преку апликацијата Мојот А1 или со испраќање SMS порака на 

1440 со текст STATUS INTERNET.  

Тарифни модели 
A1 Neo M/ 

M SIM 

A1 Neo M+/  

M+ SIM 

A1 Neo L/ 

L SIM/ 

A1 Neo XL/  

XL SIM 

Максимален волумен на 

национален мобилен 

интернет кој може да се 

зачува во A1 Net Sef 

50GB 100GB 200GB 300GB 
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> При промена на тарифен модел, важат следните правила за услугата A1 Net Sef: 

> При промена во која претплатникот, од тарифа која ја поддржува услугата A1 

Net Sef преминува кон тарифа која НЕ ја поддржува оваа услуга, целиот сочуван 

волумен на мобилен интернет во A1 Net Sef СЕ ГУБИ; 

> При промена во која претплатникот, од тарифа која НЕ ја поддржува услугата A1 

Net Sef преминува кон тарифа која ја поддржува оваа услуга, A1 Net Sef 

автоматски СЕ АКТИВИРА но нема сочуван интернет сообраќај; 

> При промена во која претплатникот, од тарифа која ја поддржува услугата A1 

Net Sef преминува кон тарифа која исто така ја поддржува оваа услуга, во 

зависност од ситуацијата важат следните правила: 

> При промена кон тарифа со повисока месечна претплата СЕ ЗАДРЖУВА 

целиот мобилен интернет сочуван во A1 Net Sef; 

> При промена кон тарифа со пониска месечна претплата СЕ ЗАДРЖУВА 

мобилниот интернет сочуван во A1 Net Sef, но во секој случај не повеќе од 

максимално предвидениот волумен за новата тарифа на претплатникот, 

согласно податоците наведени во табелата погоре. Сочуваниот интернет 

сообраќај кој го надминува максимално предвидениот волумен за новата 

тарифа на претплатникот СЕ ГУБИ. 

 

Дополнителна бенефиција за бесплатна активација на дополнителни пакети - 

Опција за размена од A1 Net Sef 

 

> Оваа дополнителна бенефиција е достапна само за претплатниците на одредени 

тарифни модели и тоа: 

 A1 Neo M+/L/XL,  

 A1 Neo SIM M+/L/XL,  

> Претплатниците на наведените тарифни модели добиваат можност за бесплатно 

користење на дополнителната бенефиција “Опција за размена” од A1 Net Sef која 

овозможува размена на однапред определено количество на мобилен интернет 

сочуван во A1 Net Sef, за активација на некој од подолу утврдените дополнителни 

еднократни пакети без дополнително плаќање. 

> Оваа бенефиција е достапна за користење единствено преку апликацијата Мојот А1, 

која претплатникот треба да ја има инсталирано и активирано на својот мобилен 

телефон. 

> За да се користи бенефицијата “Опција за размена” од A1 Net Sef потребно е 

претплатникот да има сочувано доволно количество на мобилен интернет (GB) во 

својот A1 Net Sef за да може да ја направи размената за активација на дополнителен 

пакет.  

> По комплетирање на размената, на претплатникот од A1 Net Sef му се одзема онолку 

мобилен интернет (GB) колку што тој разменил за активација на избраниот 

дополнителен пакет, при што избраниот дополнителен пакет се активира без 

дополнителна наплата.  

> Дополнителните пакети кои се достапни за активација со размена на интернет 

сообраќај сочуван во A1 Net Sef се следни: 
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Тип на 
дополнителен 
пакет* 

 
Вклучен сообраќај во пакетот Важност на 

пакетот 

Количество на 
мобилен интернет 
во GB од A1 Net Sef 
кое се разменува 

A1 Roam Surf 
XL размена 
 

2 GB интернет сообраќај во 
роаминг (валиден во 25 држави**) 

30 дена од момент 
на активација 

30 GB 

A1 Roam Surf 
XXL размена 

 

5 GB интернет сообраќај во 
роаминг (валиден во 25 држави**) 

30 дена од момент 
на активација 

50 GB 

A1 Roam Surf 
XXXL размена 
 

10 GB интернет сообраќај во 
роаминг (валиден во 25 држави**) 

30 дена од момент 
на активација 

100 GB 

A1 Roam Surf 

M размена 
 

200 МB интернет сообраќај во 

роаминг (валиден во 50 
држави***) 

30 дена од момент 
на активација 

40 GB 

100 минути 
кон странство 

100 минути за меѓународни 
разговори – повици кон странски 

броеви****  

30 дена од момент 
на активација 

30 GB 

200 минути 

кон странство 

200 минути за меѓународни 
разговори кон странски 

броеви**** 

30 дена од момент 

на активација 
50 GB 

*Напомена: листата на дополнителни бенефити достапни за размена и нивната 

вредност за размена (GB) може да биде променета во било кое време од страна на А1 

Македонија. 

**Пакетите: A1 Roam Surf XL/XXL/XXXL размена се валидни во 25 држави (истите како 

за A1 Roam Surf L/XL/XXL). По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки 

на роаминг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по 

автоматизам. 

***Пакетот: A1 Roam Surf M размена е валиден во 50 држави (истите како за A1 Roam 

Surf S/M). По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаминг 

пакетот, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. 

**** Пакетите 100/200 минути кон странство важат за меѓународни повици кон зоните 

Соседство, Регион, Европа, Свет 1 и Свет 2, а не се валидни за повици кон Зона 6 

(Посебна зона). 

 

> При користењето на Опцијата за размена од A1 Net Sef нема ограничување на бројот 

на истовремено активирани различни пакети, но еден ист дополнителен пакет може 

да се активира само еднаш во период од 30 дена. Корисникот може да активира 

дополнителни пакети се додека има доволно количество на сочуван мобилен интернет 

во својот A1 Net Sef за да може да ги размени за активација на одбраниот пакет.  

> По истекот на периодот на важноста на активираниот дополнителен пакет, истиот 

автоматски се деактивира, без автоматска реактивација.  

> Доколку претплатникот изврши промена на тарифен модел, за користење на 

дополнителната бенефиција – “Опција за размена од A1 Net Sef” важат следните 

правила: 

> При промена од тарифен модел во кој може да се користи дополнителната 

бенефиција “Опција за размена од A1 Net Sef” на тарифен модел во кој не може 

https://www.a1.mk/documents/20126/1205200/Roaming+partneri_A1+Roam+Surf+L%2C+XL%2C+XXL_Postpaid.pdf
https://www.a1.mk/documents/20126/1205200/Roaming+partneri_A1+Roam+Surf+L%2C+XL%2C+XXL_Postpaid.pdf
https://www.a1.mk/documents/20126/1205200/Roaming+partneri_A1+Roam+Surf+L%2C+XL%2C+XXL_Postpaid.pdf
https://www.a1.mk/documents/20126/532197/Roaming-partneri-A1-Roam-Surf-S-i-M.pdf
https://www.a1.mk/documents/20126/532197/Roaming-partneri-A1-Roam-Surf-S-i-M.pdf
https://www.a1.mk/documents/20126/1205200/Roaming+partneri_A1+Roam+Surf+L%2C+XL%2C+XXL_Postpaid.pdf
https://www.a1.mk/documents/20126/532197/Roaming-partneri-A1-Roam-Surf-S-i-M.pdf
https://www.a1.mk/documents/20126/532197/Roaming-partneri-A1-Roam-Surf-S-i-M.pdf
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да се користи оваа бенефиција, истата се губи заедно со сите моментално 

активирани пакети; 

> При промена од тарифен модел во кој не може да се користи дополнителната 

бенефиција “Опција за размена од A1 Net Sef” кон тарифен модел во кој може да 

се користи оваа бенефиција, истата автоматски станува достапна за користење; 

> При промена од еден во друг тарифен модел, при што и двата тарифни модели 

овозможуваат користење на дополнителната бенефиција “Опција за размена од 

A1 Net Sef”, истата останува активна заедно со сите моментално активирани 

пакети. 

 

Tарифни модели Vip Neo S SIM /M SIM /L SIM и XL SIM (само со 

SIM картичка) 

Tарифни модели Vip Neo SIM S Vip Neo SIM M Vip Neo SIM L Vip Neo SIM XL 
Месечна претплата (денари) 449 649 999 1.999 

Вклучен износ за национален сообраќај - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа 

(минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи 

(минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи 

(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - - 50 200 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни  

кон одредени оператори и држави 

(минути)2)  

- - - 50 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на 

пораки) 
-/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на 

пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на 

пораки) 
-/- -/- -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 500 5.120 10.240 20.480 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 0 0 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден/мин.) 
0 0 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа 

(ден/порака) 
5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден/порака) 
5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 

0 ден. но со 

намалена брзина на 

32/16 Кbps  

0 ден. но со намалена 

брзина на 32/16 Кbps 

0 ден. но со намалена 

брзина на 32/16 Кbps 

0 ден. но со намалена 

брзина на 32/16 Кbps 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални 

мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка 

(1222) 
0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовникСе наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 
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1)За предвремено раскинување на договор 

со задолжително минимално времетраење од 

0/24м. 

0 м. 24 м. 0 м. 24 м. 0 м. 24 м. 0 м. 24 м. 

- 10.776 - 15.576 - 23.976 - 47.976 

2) За тарифните модели наведени во овој Прилог не е предвидено давање на субвенција за набавка на терминална опрема по повластена цена 

од Операторот поради што не е предвидено плаќање на договорни пенали за искористена бенефиција. 
1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат Посебни 

услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk. 
2) Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути во роаминг се наведени во важечкиот ценовник за роаминг 

услуги објавен на интернет страната на Операторот - www.A1.mk. 
3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга со 

процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење на договорната 

обврска. 

 

 

 

 

 

> Тарифните модели Vip Neo S SIM /M SIM /L SIM и XL SIM  се достапни за правни и за 

физички лица со склучување на претплатнички договори без минимално 

задолжително времетраење на договорната обврска (без договорна обврска) како и 

со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци. 

> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на 

тарифен модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, 

месечната претплата и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) 

за тековниот месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност 

од бројот на денови на користење во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Neo S SIM /M SIM /L SIM и XL SIM добиваат 

4G брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на 

интернет.  4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна 

uSIM картичка, телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што 

истовремено користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Neo S SIM /M SIM /L SIM и XL SIM по 

искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, можат да 

продолжат да користат интернет-сообраќај без дополнителна наплата, но со намалена 

брзина од 32/16 Kbps. Доколку претплатниците по искористување на интернет-

сообраќајот вклучен во месечната претплата сакаат да користат интернет со брзина 

согласна на тарифниот модел, потребно е да активираат некој од актуелните 

дополнителни интернет-пакети. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели Vip Neo L SIM 

и XL SIM, можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5, кои се објаснети во 

Ценовникот за меѓународни повици за мобилни услуги. 

> Со тарифните модели Vip Neo S SIM /M SIM /L SIM и XL SIM не следува набавка на 

терминална опрема по субвенционирана, односно бенифицирана цена. 

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари. 

> Тарифните модели Vip Neo S/M/L/XL SIM не сe достаптни за нови активации од 

02.09.2019 година.  

http://www.а1.mk/
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Tарифни модели Vip Neo S, M, L и XL (со можност за набавка на 
терминална опрема по субвенционирана цена) 

Tарифни модели Vip Neo S Vip Neo M Vip Neo L Vip Neo XL 

Месечна претплата (денари) 499 799 1.399 2.799 

Вклучен износ за национален сообраќај - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа 
(минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи 
(минути) 

Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 
Повици кон национални фиксни мрежи 

(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - - 50 200 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни  
кон одредени оператори и држави 

(минути)2)  

- - - 50 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на 

пораки) 
-/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на 

пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на 

пораки) 
-/- -/- -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 500 5.120 10.240 20.480 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 0 0 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден/мин.) 
0 0 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа 

(ден/порака) 
5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден/порака) 
5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 

0 ден. но со 

намалена брзина на 

32/16 Кbps  

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

0 ден. но со 

намалена брзина на 

32/16 Кbps 

0 ден. но со 

намалена брзина 

на 32/16 Кbps 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални 

мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 
секретарка (1222) 

0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни 

модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на 

договор со задолжително минимално 

времетраење од 12/24м. 

12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 

- 11.976 - 19.176 - 33.576 - 67.176 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-набавка на 
терминал. опрема по повластена цена од 

Операторот  

- 1.180 - 3.540 - 4.720 - 7.080 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат Посебни 

услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk. 

2) Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути за дојдовни и појдовни повици во роаминг се следниве: 

Албанија- Vodafone, Австрија- A1, Андора- STA, Белорусија- Velcom, Белгија- Proximus, Бугарија- M-Tel, Босна и Херцеговина-  BHTelekom, 
Велика Британија- Vodafone, Германија- Vodafone, Гибралтар- Gibtelecom, Грција- Vodafone, Данска- TDC Mobil, Данска- Hi3G Access AB, 

Естонија- Elisa, Естонија- EMT, Исланд- Vodafone, Ирска- Vodafone, Италија- Vodafone, Кипар- Cyta – Vodafone, Косово- IPKO, Латвија- Bite, 

Лихтенштајн- FL1, Литванија- Bite, Литванија- Omnitel, Луксембург- Tango, Малта- Vodafone, Молдавија- Voxtel, Норвешка- Mobile Norway, 

Норвешка- NetCom, Полска- Orange- PTK-Centerte, Португалија- Vodafone, Романија- Vodafone, Словенија- A1 Slovenija, Словачка- Slovak 
Telekom, Словачка- Orange, Србија- Vip Mobile, Турција- Vodafone, Турција- Turkcell, Украина- Kyivstar, Унгарија- Vodafone, Холандија- 

Vodafone, Финска- Elisa, Франција- SFR, Хрватска- A1 Hrvatska, Црна Гора- Telenor, Чешка- Vodafone, Шведска- Tele2, Шведска- Telia, 

Швајцарија- Swisscom и Шпанија- Vodafone. 

http://www.а1.mk/
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3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга со 
процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење на договорната 

обврска. 

4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на Договорот.  

 
> Тарифните модели Vip Neo S /M /L и XL се достапни за правни и за физички лица со 

склучување на нови или обнова на претплатнички договори со минимално 

задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.  

> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на 

тарифен модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, 

месечната претплата и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) 

за тековниот месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност 

од бројот на денови на користење во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Neo S /M /L и XL добиваат 4G брзини при 

користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет. 4G LTE 

брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, 

телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено 

користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Neo S /M /L и XL по искористување на 

интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, можат да продолжат да 

користат интернет-сообраќај без дополнителна наплата, но со намалена брзина од 

32/16 Kbps. Доколку претплатниците сакаат да користат интернет со брзина согласна 

на тарифниот модел и по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во 

месечната претплата, потребно е да активираат некој од актуелните дополнителен 

интернет-пакет. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели Vip Neo L и Vip 

Neo XL можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5, кои се објаснети во 

Ценовникот за меѓународни повици за мобилни услуги.. 

> Со тарифните модели Vip Neo S /M /L и XL претплатникот има можност да набави 

терминална опрема по субвенционирана цена, со склучување претплатнички договор 

со минимално времетраење на договорната обврска од 24 месеци. Износот на 

субвенција зависи од избраниот тарифен модел. 

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари.  

> Тарифните модели Vip Neo S/M/L/XL не сe достаптни за нови активации од 02.09.2019 

година
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Тарифен модел Vip Spirit SIM (само со SIM картичка) 

Tарифни модели Vip Spirit SIM 

Месечна претплата (денари) 649 

Вклучен износ за национален сообраќај - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(минути) 
Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа 

(минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи 

(минути) 
Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи 

(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни 
кон одредени оператори и држави 

(минути)2)  

- 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на 

пораки) 
Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на 

пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на 

пораки) 
-/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 5.120 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден/мин.) 
0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа 

(ден/порака) 
0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден/порака) 
0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 0 ден. но со намалена брзина на 32/16 Кbps 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални 

мрежи 
0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка 

(1222) 
0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199) - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор 

со задолжително минимално времетраење 

од 0/24м. 

0 м. 24 м. 

- 15.576 

2) За тарифните модели наведени во овој Прилог не е предвидено давање на субвенција за набавка на терминална опрема по 

повластена цена од Операторот поради што не е предвидено плаќање на договорни пенали за искористена бенефиција. 
1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив 

важат Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk. 
2) Листата на држави и оператори каде може да се користат бесплатните минути во роаминг се наведени во важечкиот 

ценовник за роаминг услуги објавен на интернет страната на Операторот - www.A1.mk. 
3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна 

услуга со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 

 

> Тарифниот модел Vip Spirit SIM е достапен само за физички лица, за нови и постојни 

корисници кои во моментот при активација се на возраст од 18 до 26 години 

http://www.а1.mk/
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(вклучително и 26 години, се додека не наполни 27 години) без минимално 

задолжително времетраење на договорната обврска (без договорна обврска) како и со 

минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.  

> Еден корисник може да активира само една Vip Spirit SIM линија.  

> Kорисниците кои ќе склучат договор на тарифниот модел Vip Spirit SIM ја добиваат и 

промотивната Ноќна опција со која само во наведениот временски период од 00:00 до 

06:00 часот преку мрежата на A1 Македонија можат да користат неограничен мобилен 

интернет. Оваа Ноќна опција е достапна за користење се додека претплатникот го 

користи  Vip Spirit SIM тарифниот модел. 

> За обнова на претплатничкиот договор склучен за Vip Spirit SIM тарифниот модел, 

претплатникот мора да ги исполнува условите во точка 1 погоре. Во спротивно, 

претплатникот нема да може да го обнови договорот на Vip Spirit SIM тарифниот модел 

со вклучена промотивна Ноќна опција, туку на тарифен модел по избор на корисникот 

од актуелното портфолио на тарифни планови во моментот на обнова. 

> При почетната активација на Vip Spirit SIM тарифниот модел или при деактивација на 

тарифниот модел, месечната претплата за тековниот месец се пресметува и се користи 

во пропорционален износ во зависност од бројот на денови на користење во рамки на 

еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифниот модел Vip Spirit SIM при користење услуга на пренос на 

податоци преку мобилен пристап на интернет вклучен во месечната претплата 

добиваат 4G брзини. 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување 

соодветна uSIM картичка, телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на 

корисници што истовремено користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Spirit SIM по искористување на 5GB 

интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, можат да продолжат да 

користат интернет-сообраќај, но со намалена брзина од 32/16 Kbps. Доколку 

претплатниците сакаат да користат интернет со брзина согласна на тарифниот модел 

и по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, 

потребно е да активираат некој од актуелните дополнителен интернет-пакет. 

> Промена на сопственост од тарифниот модел Vip Spirit SIM, е дозволена само ако 

покрај останатите услови за промена на сопственост,  корисникот кој сака да ја 

преземе претплатничката Vip Spirit SIM линија, ги исполнува и старосните услови, 

односно е на возраст од 18 до 26 години (вклучително и 26 години, се додека не 

наполни 27 години).   

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари. 

> Тарифниот модел Vip Spirit SIM не e достапен за нови активации од 02.09.2019 година.
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Тарифен модел Vip Spirit (со можност за набавка на терминална 
опрема по субвенционирана цена) 

Tарифни модели Vip Spirit 

Месечна претплата (денари) 799 

Вклучен износ за национален сообраќај - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа (минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи (минути) 
Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - 

Повици во роаминг - дојдовни и појдовни кон 

одредени оператори и држави (минути)2)  
- 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на пораки) 
Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на пораки) -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 5.120 

Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа (ден/мин.) 0 

Повици кон други национални мрежи (ден/мин.) 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (ден/порака) 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден/порака) 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/МB) 0 ден. но со намалена брзина на 32/16 Кbps 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа/кон други национални мрежи 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка (1222) 0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199) - Бесплатно во сите 

тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор со 

задолжително минимално времетраење од 12/24м. 

12 м. 24 м. 

- 19.176 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-набавка на терминал. 

опрема по повластена цена од Операторот  
- 3.540 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив 

важат Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk. 

2) Во рамки на овој тарифен модел нема вклучено бесплатни минути за дојдовни и појдовни повици во роаминг. 

3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна 

услуга со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 
4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на 

Договорот.  
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> Тарифниот модел Vip Spirit е достапен само за физички лица, со склучување на 

договор со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 

месеци, за нови и постојни корисници кои во моментот на склучување на договорот 

се на возраст од 18 до 26 години (вклучително и 26 години, се додека не наполни 27 

години).  

> Еден корисник може да активира само една Vip Spirit линија.  

> Kорисниците кои ќе склучат договор на тарифниот модел Vip Spirit ја добиваат и 

промотивната Ноќна опција со која само во наведениот временски период од 00:00 до 

06:00 часот преку мрежата на A1 Македонија можат да користат неограничен мобилен 

интернет. Оваа Ноќна опција е достапна за користење се додека претплатникот го 

користи  Vip Spirit тарифниот модел. 

> За обнова на претплатничкиот договор склучен за Vip Spirit тарифниот модел, 

претплатникот мора да ги исполнува условите во точка 1 погоре. Во спротивно, 

претплатникот нема да може да го обнови договорот на Vip Spirit тарифниот модел со 

вклучена промотивна Ноќна опција, туку на тарифен модел по избор на корисникот од 

актуелното портфолио на тарифни планови во моментот на обнова. 

> При почетната активација на Vip Spirit тарифниот модел или при деактивација на 

тарифниот модел, месечната претплата за тековниот месец се пресметува и се користи 

во пропорционален износ во зависност од бројот на денови на користење во рамки на 

еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифниот модел Vip Spirit при користење услуга на пренос на 

податоци преку мобилен пристап на интернет вклучен во месечната претплата 

добиваат 4G брзини. 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување 

соодветна uSIM картичка, телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на 

корисници што истовремено користат интернет од иста локација. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Spirit по искористување на 5GB интернет-

сообраќајот вклучен во месечната претплата, можат да продолжат да користат 

интернет-сообраќај, но со намалена брзина од 32/16 Kbps. Доколку претплатниците 

сакаат да користат интернет со брзина согласна на тарифниот модел и по 

искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е 

да активираат некој од актуелните дополнителен интернет-пакет. 

> Со тарифниот модел Vip Spirit претплатникот има можност да набави терминална 

опрема по субвенционирана цена, со склучување претплатнички договор со 

минимално времетраење на договорната обврска од 24 месеци. 

> Промена на сопственост од тарифниот модел Vip Spirit, е дозволена само ако покрај 

останатите услови за промена на сопственост,  корисникот кој сака да ја преземе 

претплатничката Vip Spirit линија, ги исполнува и старосните услови, односно е на 

возраст од 18 до 26 години (вклучително и 26 години, се додека не наполни 27 

години).   

> Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана 

претплатничка линија изнесува 99 денари. 

> Тарифниот модел Vip Spirit не e достапен за нови активации од 02.09.2019 година.



 

 
 

27 

Tарифни модели Vip Mobile XS/S/M/L/L+/XL и XXL (со можност 
за набавка на терминална опрема по субвенционирана цена) 

Tарифни модели 
Vip Mobile 

XS 

Vip Mobile  

S 

Vip Mobile 

M 

Vip Mobile  

L 

Vip Mobile 

L+ 

Vip Mobile 

XL 

Vip Mobile 

XXL 

Месечна претплата (денари) 279 449 549 749 999 1.299 2.599 

Вклучен износ за национален 

сообраќај 
 - - - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна 

мрежа2) (минути) 
Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * 

Повици во сопствена фиксна 

мрежа2) (минути) 

Вклучените минути во сопствена 

мрежа2) важат кон: 
Во рамки на 
компанијата 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Повици кон национални мобилни 

мрежи (минути) 
100 100 250 Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * 

Повици кон национални фиксни 

мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи 
(минути) 

- - - - - 50 200 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) 
(бр на пораки) 

-/- -/- Неограничени */- 

Неограничени */- Неограничени */- Неограничени */- Неограничени */- 
SMS/MMS кон други нац. мрежи 
(број на пораки) 

-/- -/- -/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи 

(број на пораки) 
-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти 

-МB) 
100 500 1.024 3.072 4.096 6.144 15.360 

 Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена 

мрежа2)(ден/мин.) 
0 0 0 0 0 0 0 

Повици кон други национални 

мрежи (ден/мин.) 
7,9 7,9 7,9 0 0 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) 

(ден/порака) 
5,9/17,7 5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден/порака) 
5,9/17,7 5,9/17,7 5.9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/200 МB) 39 39 39 39 39 39 39 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа2)/кон други 

национални мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во 
килобајти - KB) 

1 1 1 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 
секретарка (1222) 

0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување 
на договор со задолжително 

минимално времетраење од 

12/24м. 

12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 

- 6.696 - 10.776 - 13.176 - 17.976 - 23.976 - 31.176 - 62.376 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-

набавка на терминал. опрема по 

повластена цена од Операторот  

- 1.180 - 2.360 - 2.360 - 3.540 - 4.720 - 4.720 - 7.080 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив 

важат Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk.  
2) Како повици во сопствена мобилна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на мобилната мрежа на 

Операторот. Како повици во сопствена фиксна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на фиксната 

мрежа на Операторот 

http://www.а1.mk/
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3)Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна 

услуга со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска 
4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на 

Договорот.  

 
> Тарифниот модел Vip Mobile XS е достапен од 26.04.2017 година 

> Тарифниотѕ модел Vip Mobile XS е достапен само за правни лица кои ќе склучат 

претплатнички договори со минимално времетраење на договорната обврска од 24 

месеци или на неопределено време без задолжително минимално времетраење на 

договорна обврска.  

> Тарифните модели Vip Mobile S/M/L/L+/XL и XXL важат за правни и за физички лица 

за претплатнички договори склучени со минимално времетраење на договорната 

обврска од 0 месеци (без договорна обврска) или 24 месеци (со договорна обврска). 

При склучување на договор со минимално времетраење на договорната обврска од 0 

месеци (без договорна обврска) нема можност за набавка на терминална опрема по 

субвенционирана цена. 

> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на 

тарифен модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, 

месечната претплата и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) 

за тековниот месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност 

од бројот на денови на користење во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Mobile XS/S/M/L/L+/XL и XXL по 

искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, 

продолжуваатат да користат интернет-сообраќај со иста брзина, а остварениот 

интернет сообраќај се наплатува по цена од 39 ден за секои започнати 200 MB. 

Притоа, се’ додека не се искористат веќе започнатите 200 MB, нови 200 MB нема да 

се наплатат. Доколку претплатниците сакаат да прекинат да користат мобилен 

интернет во тековниот месец, потребно е да испратат SMS порака со текст “STOP” на 

140170. На почетокот на наредниот месец мобилниот интернет повторно ќе се 

реактивира за што не е потребно никаква дополнителна акција од страна на 

претплатниците. За повторна реактивација на мобилниот интернет во тековниот месец 

потребно е да се прати SMS порака со текст “START” на 140170. За сите претплатници 

на Vip Mobile XS/S/M/L/L+/XL и XXL се достаптни дополнителни интернет-пакети. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Mobile XS/S/M/L/L+/XL и XXL добиваат 4G 

брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на 

интернет*. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели Vip Mobile XL и 

Vip Mobile XXL можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5. 

> Со тарифните модели Vip Mobile XS/S/M/L/L+/XL и XXL претплатникот има можност да 

набави терминална опрема по субвенционирана цена, со склучување претплатнички 

договор со минимално времетраење на договорната обврска од 24 месеци. Износот на 

субвенција зависи од избраниот тарифен модел. 

> На секој нов претплатник на A1 Македонија, за секоја новоактивирана претплатничка 

линија му се наплатува еднократен надоместок за почетно приклучување во износ од 

59 денари.  
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> Промената на вклучениот интернет сообраќај кај тарифните модели Vip Mobile S (од 

100 MB на 500 MB) и Vip Mobile M (од 500 MB на 1.024 MB) се воведува почнувајќи од 

25.04.2017 год. 

* 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM 

картичка, телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што 

истовремено користат интернет од иста локација. 

> Тарифните модели Vip Mobile XS/S/M/L/L+/XL и XXL не сe достаптни за нови активации 

од 27.03.2018 година
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Tарифни модели Vip Mobile S SIM NEW /M SIM NEW /L SIM NEW /L+ 
SIM NEW /XL SIM NEW и XXL SIM NEW  (само со SIM картичка) 

Tарифни модели 
Vip Mobile S 

SIM NEW 

Vip Mobile M 

SIM NEW 

Vip Mobile L 

SIM NEW 

Vip Mobile L+ 

SIM NEW 

Vip Mobile XL 

SIM NEW 

Vip Mobile 

XXL SIM 

NEW 

Месечна претплата (денари) 399 499 699 749 1.199 1.899 

Вклучен износ за национален 

сообраќај 
- - - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна 

мрежа2) (минути) 
Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * 

Повици во сопствена фиксна 

мрежа2) (минути) 

Вклучените минути во сопствена 

мрежа2) важат кон: 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 
мобилна и 

фиксна мрежа 

Повици кон национални мобилни 

мрежи (минути) 
100 250 Неограничени * Неограничени * Неограничени * Неограничени * 

Повици кон национални фиксни 

мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи 

(минути) 
- - - - 50 200 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) 

(бр на пораки) 
-/- 

Неограничени 

*/- Неограничени 

*/- 

Неограничени 

*/- 

Неограничени 

*/- 

Неограничени 

*/- SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(број на пораки) 
-/- -/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи 

(број на пораки) 
-/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти 

- МB) 
500 1.024 3.072 4.096 6.144 15.360 

 Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа2) 

(ден/мин.) 
0 0 0 0 0 0 

Повици кон други национални 

мрежи (ден/мин.) 
7,9 7,9 0 0 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) 

(ден/порака) 
5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден/порака) 
5,9/17,7 5.9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/200 МB) 39 39 39 39 39 39 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа2)/кон други 

национални мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти 

- KB) 
1 1 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка (1222) 0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 
1)За предвремено раскинување на 

договор со задолжително 

минимално времетраење од 

12/24м. 

12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 

4.788 - 5.988 - 8.388 - 8.988 - 14.388 - 22.788 - 

 Фиксен износ (МКД) 4) 
2)За искористена бенефиција-

набавка на терминал. опрема по 

повластена цена од Операторот  

- - - - - - - - - - - - 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат 

Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk.  
2) Како повици во сопствена мобилна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на мобилната мрежа на 

Операторот. Како повици во сопствена фиксна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на фиксната мрежа на 

Операторот 
3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга 

со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење 

на договорната обврска 
4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на Договорот.  
 

 

http://www.а1.mk/
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> Тарифните модели Vip Mobile S SIM NEW/M SIM NEW /L SIM NEW /L+ SIM NEW /XL SIM 

NEW и XXL SIM NEW важат за правни и за физички лица за претплатнички договори 

склучени со минимално времетраење на договорната обврска од 12 месеци (со договорна 

обврска). 

> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната претплата 

и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот месец се 

пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на денови на 

користење во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Mobile S SIM NEW /M SIM NEW /L SIM NEW /L+ 

SIM NEW /XL SIM NEW и XXL SIM NEW по искористување на интернет-сообраќајот вклучен 

во месечната претплата, продолжуваатат да користат интернет-сообраќај со иста брзина, 

а остварениот интернет сообраќај се наплатува по цена од 39 ден за секои започнати 200 

MB. Притоа, се’ додека не се искористат веќе започнатите 200 MB, нови 200 MB нема да 

се наплатат. Доколку претплатниците сакаат да прекинат да користат мобилен интернет 

во тековниот месец, потребно е да испратат SMS порака со текст “STOP” на 140170. На 

почетокот на наредниот месец мобилниот интернет повторно ќе се реактивира за што не 

е потребно никаква дополнителна акција од страна на претплатниците. За повторна 

реактивација на мобилниот интернет во тековниот месец потребно е да се прати SMS 

порака со текст “START” на 140170. За сите претплатници на Vip Mobile S SIM NEW /M SIM 

NEW /L SIM NEW /L+ SIM NEW /XL SIM NEW и XXL SIM NEW се достаптни дополнителни 

интернет-пакети. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Mobile S SIM NEW /M SIM NEW /L SIM NEW /L+ 

SIM NEW /XL SIM NEW и XXL SIM NEW добиваат 4G брзини при користење услуга на пренос 

на податоци преку мобилен пристап на интернет*. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели Vip Mobile XL SIM 

и Vip Mobile XXL SIM, можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5. 

> Со тарифните модели Vip Mobile S SIM NEW /M SIM NEW /L SIM NEW /L+ SIM NEW /XL SIM 

NEW и XXL SIM NEW не следува набавка на терминална опрема по субвенционирана цена 

(набавка на терминална опрема е можна по цени од Ценовник означени со назнака – 

„само телефон“).  

> На секој нов претплатник на A1, за секоја новоактивирана претплатничка линија му се 

наплатува еднократен надоместок за почетно приклучување во износ од 59 денари.  

* 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, 

телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено користат 

интернет од иста локација. 

> Тарифните модели Vip Mobile S SIM NEW /M SIM NEW /L SIM NEW /L+ SIM NEW /XL SIM 

NEW и XXL SIM NEW не сe достаптни за нови активации од 27.03.2018 година. 
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Tарифни модели Vip Family Hype/ Vip Family Hero/ Vip Family Hero + 
и Vip Family Senior  

Tарифни модели Vip Family Senior Vip Family Hype Vip Family Hero Vip Family Hero + 

Месечна претплата (денари) 299 499 699 1099 

Вклучен износ за национален сообраќај - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа2) 

(минути) 
Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа2) 

(минути) 

Повици кон национални мобилни мрежи 

(минути) 
50 100 Неограничени 1) Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи 

(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - - - 50 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) (бр на 

пораки) 
50/- 

-/- 

Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- 
SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на 

пораки) 
-/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на 

пораки) 
-/- -/- -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 500 6.144 3.072 6.144 

 Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа2) (ден/мин.) 0 0 0 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден/мин.) 
7,9 7,9 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) 

(ден/порака) 
5,9/17,7 5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден/порака) 
5,9/17,7 5.9/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/200 МB) 39 39 39 39 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа2)/кон други национални 

мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка (1222) 0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на договор 

со задолжително минимално времетраење 

од 12/24м. 

12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 

- 7.176 - 11.976 - 16.776 - 26.376 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-набавка на 

терминал. опрема по повластена цена од 

Операторот  

- 1.180 - 2.360 - 3.540 - 4.720 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат 

Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk.  
2) Како повици во сопствена мобилна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на мобилната мрежа на 

Операторот. Како повици во сопствена фиксна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на фиксната мрежа на 
Операторот 
3)Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга 

со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење 

на договорната обврска 
4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на Договорот.  
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Услови за активација и користење на Vip Family тарифните модели 
 

> Vip Family тарифните модели (Vip Family Hype,  Vip Family Hero; Vip Family Hero + и Vip 

Family Senior) се воведуваат почнувајќи од 29.03.2017 година. 

> Vip Family тарифното портфолио е достапно за физички лица со склучување на нов или 

обнова на  претплатнички договор со минимално времетраење на договорната обврска од 

24 месеци како и со исполнување на следниве услови за одделни тарифни модели: 

> Vip Family Senior тарифниот модел е достапен за физички лица кои ќе потврдат дека се 

пензионери; 

> Посебен услов за активација и користење на Vip Family Hero, Vip Family Hero+ или Vip 

Family Hype тарифните модели – овие тарифни модели се достапни за физички лица 

претплатници кои во текот на целото времетраење на претплатничкиот договор го 

исполнуваат условот да имаат две активни мобилни линии, од кои едната линија треба 

да биде со минимална месечна претплата од 550 денари.  Оваа линија може да биде 

постоечка линија или нова мобилна линија. 

> За мобилните линии активирани на овие тарифни модели по 16.06.2017 година, со 

престанакот на исполнување на условот наведен погоре (да користи помалку од две 

линии или да не го исполнува условот за минимална месечна претплата од 550 денари за 

една од активните мобилни линии), преостанатите мобилни линии на претплатникот по 

автоматизам ќе бидат префрлени од Vip Family тарифните модели на Vip Mobile тарифните 

модели и тоа:   

> мобилната линија активирана на Vip Family Hype ќе биде префрлена на тарифниот 

модел Vip Mobile М, 

> мобилната линија активирана на Vip Family Hero ќе биде префрлена на тарифниот 

модел Vip Mobile L и 

> мобилната линија активирана на Vip Family Hero+ ќе биде префрлена на тарифниот 

модел Vip Mobile XL. 

> За мобилните линии активирани на овие тарифни модели за време на важење на 

промотивниот период важат условите од промоцијата. 

> При почетната активација на еден од наведените Vip Family тарифни модели, промена на 

тарифен модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната 

претплата и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот 

месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на 

денови на користење во рамки на еден пресметковен период.Претплатниците на 

тарифните модели Vip Family Hype/Hero/Hero +/Senior по искористување на интернет-

сообраќајот вклучен во месечната претплата, продолжуваатат да користат интернет-

сообраќај со иста брзина, а остварениот интернет сообраќај се наплатува по цена од 39 

ден за секои започнати 200 MB. Притоа, се’ додека не се искористат веќе започнатите 

200 MB, нови 200 MB нема да се наплатат. По искористување на 5 интервали од 200 MB 

пристапот до интернет ќе биде прекинат. Доколку претплатниците сакаат да продолжат 

да користат интернет по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната 

претплата и на 5те интервали од 200 MB, потребно е да активираат дополнителен 

интернет-пакет. Доколку претплатниците во било кој момент сакаат да престанат да 

користат мобилен интернет во тековниот месец, потребно е да испратат SMS порака со 

текст “STOP” на 140170. На почетокот на наредниот месец мобилниот интернет повторно 

ќе се реактивира за што не е потребно никаква дополнителна акција од страна на 

претплатниците. За повторна реактивација на мобилниот интернет во тековниот месец 
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потребно е да се прати SMS порака со текст “START” на 140170. За сите претплатници на 

Vip Family Hype/Hero/Hero +/Senior се достаптни дополнителни интернет-пакети. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Family Hype/Hero/Hero +/Senior добиваат 4G 

брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на 

интернет.4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM 

картичка, телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено 

користат интернет од иста локација. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифниот модел Vip Family Hero + 

можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5 кои може да ги видите на следниот 

линк. 

> Со тарифните модели Vip Family Hype/Hero/Hero +/Senior претплатникот има можност да 

набави терминална опрема по субвенционирана цена, со склучување претплатнички 

договор со минимално времетраење на договорната обврска од 24 месеци. Износот на 

субвенција зависи од избраниот тарифен модел. 

> На секој нов претплатник на A1, за секоја новоактивирана претплатничка линија му се 

наплатува еднократен надоместок за почетно приклучување во износ од 59 денари. 

> Тарифните модели Vip Family Hype/Hero/Hero +/Senior не сe достаптни за нови активации  

од 27.03.2018 година. 
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Tарифни модели Vip Mobile S SIM/ Vip Mobile M SIM/ Vip Mobile L 

SIM/ Vip Mobile L+ SIM/ Vip Mobile XL SIM и Vip Mobile XXL SIM 
(само со SIM картичка) 

Tарифни модели 
Vip Mobile S 

SIM 

Vip Mobile M 

SIM 

Vip Mobile L 

SIM 

Vip Mobile L+ 

SIM 

Vip Mobile XL 

SIM 

Vip Mobile 

XXL SIM 

Месечна претплата (денари) 349 449 599 749 999 1.899 

Вклучен износ за национален 

сообраќај 
- - - - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна 

мрежа2) (минути) Неограничени 

* 

Неограничени 

* 

Неограничени 

* 

Неограничени 

* 

Неограничени 

* 

Неограничени 

* Повици во сопствена фиксна 

мрежа2) (минути) 

Вклучените минути во сопствена 

мрежа2) важат кон: 

Сопствена 

мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 

мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 

мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 

мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 

мобилна и 

фиксна мрежа 

Сопствена 

мобилна и 

фиксна мрежа 

Повици кон национални мобилни 

мрежи (минути) 
100 250 

Неограничени 

* 

Неограничени 

* 

Неограничени 

* 

Неограничени 

* Повици кон национални фиксни 

мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи 

(минути) 
- - - - 50 200 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) 

(бр на пораки) 
-/- 

Неограничени 

*/- Неограничени 

*/- 

Неограничени 

*/- 

Неограничени 

*/- 

Неограничени 

*/- SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(број на пораки) 
-/- -/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи 

(број на пораки) 
-/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти 

- МB) 
500 1.024 3.072 4.096 6.144 15.360 

 Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа2) 

(ден/мин.) 
0 0 0 0 0 0 

Повици кон други национални 
мрежи (ден/мин.) 

7,9 7,9 0 0 0 0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) 
(ден/порака) 

5,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 
(ден/порака) 

5,9/17,7 5.9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/200 МB) 39 39 39 39 39 39 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа2)/кон други 
национални мрежи 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти 

- KB) 
1 1 1 1 1 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка (1222) 0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1)За предвремено раскинување на 

договор со задолжително 

минимално времетраење од 

12/24м. 

12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 12 м. 24 м. 

- 
10.77

6 
- 

13.17

6 
- 

17.97

6 
- 

23.97

6 
- 

31.17

6 
- 

62.37

6 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-

набавка на терминал. опрема по 
повластена цена од Операторот  

- - - - - - - - - - - - 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат 

Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk.  
2) Како повици во сопствена мобилна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на мобилната мрежа на 

Операторот. Како повици во сопствена фиксна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на фиксната мрежа на 

Операторот 
3) Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга 

со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење 

на договорната обврска 
4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на Договорот.  
 

http://www.а1.mk/
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> Тарифните модели Vip Mobile S SIM/M SIM/L SIM/L+ SIM/XL SIM и XXL SIM важат за правни 

и за физички лица за претплатнички договори склучени со минимално времетраење на 

договорната обврска од 24 месеци (со договорна обврска). 

> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната претплата 

и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот месец се 

пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на денови на 

користење во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Mobile S SIM/M SIM/L SIM/L+ SIM/XL SIM и XXL 

SIM по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, 

продолжуваатат да користат интернет-сообраќај со иста брзина, а остварениот интернет 

сообраќај се наплатува по цена од 39 ден за секои започнати 200 MB. Притоа, се’ додека 

не се искористат веќе започнатите 200 MB, нови 200 MB нема да се наплатат. Доколку 

претплатниците сакаат да прекинат да користат мобилен интернет во тековниот месец, 

потребно е да испратат SMS порака со текст “STOP” на 140170. На почетокот на наредниот 

месец мобилниот интернет повторно ќе се реактивира за што не е потребно никаква 

дополнителна акција од страна на претплатниците. За повторна реактивација на 

мобилниот интернет во тековниот месец потребно е да се прати SMS порака со текст 

“START” на 140170. За сите претплатници на Vip Mobile S SIM/M SIM/L SIM/L+ SIM/XL SIM 

и XXL SIM се достаптни дополнителни интернет-пакети. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Mobile S SIM/M SIM/L SIM/L+ SIM/XL SIM и XXL 

SIM добиваат 4G брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен 

пристап на интернет*. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели Vip Mobile XL SIM 

и Vip Mobile XXL SIM, можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5. 

> Со тарифните модели Vip Mobile S SIM/M SIM/L SIM/L+ SIM/XL SIM и XXL SIM не следува 

набавка на терминална опрема по субвенционирана цена (набавка на терминална опрема 

е можна по цени од Ценовник означени со назнака – „само телефон“).  

> На секој нов претплатник на A1, за секоја новоактивирана претплатничка линија му се 

наплатува еднократен надоместок за почетно приклучување во износ од 59 денари.  

> Промената на вклучениот интернет сообраќај кај тарифните модели Vip Mobile S SIM (од 

100 MB на 500 MB) и Vip Mobile M SIM (од 500 MB на 1.024 MB) се воведува почнувајќи 

од 25.04.2017 год. 

* 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, 

телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено користат 

интернет од иста локација. 

> Тарифните модели Vip Mobile S SIM/M SIM/L SIM/L+ SIM/XL SIM и XXL SIM не сe достаптни 

за активација од 27.10.2017 година. 
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Tарифни модели Vip Free Basic SIM/Special SIM/Advanced SIM/ и 
NoLimit SIM (само со SIM картичка) 

Tарифни модели 
Vip Free Basic 

SIM 

Vip Free Special 

SIM 

Vip Free Advanced 

SIM 

Vip Free 

NoLimit SIM 

Месечна претплата (денари) 399 599 999 1.799 

Вклучен износ за национален 

сообраќај 
- - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(минути) 
Неограничени Неограничени Неограничени Неограничени) 

Вклучените минути во сопствена 
мобилна мрежа важат кон: 

цела сопствена 
мобилна мрежа 

цела сопствена 
мобилна мрежа  

цела сопствена 
мобилна мрежа  

цела сопствена 
мобилна мрежа  

Повици кон национални мобилни 

мрежи (минути) 
200 Неограничени 1) Неограничени 1) 

Неограничени 
1) Повици кон национални фиксни мрежи 

(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи 

(минути) 
- - 50 200 

SMS/MMS во сопствена мобилна мрежа 

(број на пораки) 
-/- 

Неограничени 1)/- Неограничени 1)/- 
Неограничени 

1)/- SMS/MMS кон други нац. мрежи (број 

на пораки) 
-/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на 

пораки) 
-/- 50/- 50/- 400/- 

Интернет-сообраќај (во мегабајти - 

МB) 
100 2.048 5.120 15.360 

Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(ден./мин.) 
7,9 0 0 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден./мин.) 
7,9 0 0 0 

SMS/MMS во сопствена мобилна 

мрежа(ден./порака) 
4,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден./порака) 
4,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет-сообраќај (ден./МB) 0 0 0 0 

Воспоставување повик (ден./повик) 

Во сопствена мобилна мрежа/кон 

други национални мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање 

Говорни повици (во секунди) 60/60 

Интернет-сообраќај (во килобајти - 

KB) 
1 KB 

Други услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 

секретарка (1222) 
0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

 
 

 

Vip услуги со минимално 

времетраење 

Vip Free Basic 

SIM 

Vip Free Special 

SIM 

Vip Free Advanced 

SIM 

Vip Free 

NoLimit SIM 

Договорни пенали Максимален износ 
Максимален износ на пенали за услуги 

со минимално времетраење 12/24 
месеци  

12 24 12 24 12 24 12 24 

4.788 9.576 7.188 14.376 11.988 23.976 21.588 43.176 

Пенал за субвенциониран телефон или 
друга опрема за краен корисник од 

Операторот 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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> Тарифните модели Vip Free Basic SIM/Special SIM/Advanced SIM/ и NoLimit SIM важат за 

правни и за физички лица за претплатнички договори склучени со минимално 

времетраење на договорната обврска од 0 месеци (без договорна обврска), или на 12 или 

24 месеци (со договорна обврска). 

> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната претплата 

и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот месец се 

пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на 

преостанатите денови до крајот на пресметковниот период. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Free Basic SIM/Special SIM/Advanced SIM/ и 

NoLimit SIM по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, 

можат да продолжат да користат неограничено интернет-сообраќај, но со намалена 

брзина. Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет со вистинска брзина и 

по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е 

да активираат дополнителен интернет-пакет.  

> Претплатниците на тарифните модели Vip Free Special SIM/Advanced SIM/ и NoLimit SIM 

добиваат 4G брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап 

на интернет. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели Vip Free Advanced 

SIM и Vip Free NoLimit SIM, можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5. 

> Со тарифните модели Vip Free Basic SIM/Special SIM/Advanced SIM/ и NoLimit SIM не 

следува набавка на терминална опрема по субвенционирана цена (набавка на 

терминална опрема е можна по цени од Ценовник означени со - само телефон).  

> Тарифните модели Vip Free Basic SIM/Special SIM/Advanced SIM/NoLimit SIM не сe 

достаптни за активација од 30.08.2017 година. 
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Tарифни модели Vip Free Basic/Special/Advanced/ и NoLimit (со 

можност за набавка на терминална опрема по субвенционирана 
цена) 

Tарифни модели Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced 
Vip Free 

NoLimit 

Месечна претплата (денари) 479 699 1.199 2.599 

Вклучен износ за национален 

сообраќај 
- - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(минути) 
Неограничени1) Неограничени1) Неограничени1) Неограничени1) 

Вклучените минути во сопствена 

мобилна мрежа важат кон: 

цела сопствена 

мобилна мрежа 

цела сопствена 

мобилна мрежа 

цела сопствена 

мобилна мрежа 

цела сопствена 

мобилна мрежа 

Повици кон национални мобилни 

мрежи (минути) 
200 Неограничени * Неограничени * 

Неограничени 

* Повици кон национални фиксни 

мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи 

(минути) 
- - 50 200 

SMS/MMS во опствена мобилна мрежа 
(број на пораки) 

-/- 

Неограничени */- Неограничени */- 
Неограничени 

*/- SMS/MMS кон други нац. мрежи (број 

на пораки) 
-/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на 

пораки) 
-/- 50/- 50/- 400/- 

Интернет-сообраќај (во мегабајти - 

МB) 
100 2.048 5.120 15.360 

Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(ден./мин.) 
7,9 0 0 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден./мин.) 
7,9 0 0 0 

SMS/MMS во сопствена мобилна 
мрежа (ден./порака) 

4,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден./порака) 
4,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет-сообраќај (ден./МB) 0 0 0 0 

Воспоставување повик (ден./повик) 

Во сопствена мобилна мрежа /кон 

други национални мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 0/0 0/0 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 

Интернет-сообраќај (во килобајти - 

KB) 
1 KB 

Други услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 

секретарка (1222) 
0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

  

 

Услуги со минимално времетраење Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced 
Vip Free 

NoLimit 

Договорни пенали Максимален износ 

Максимален износ на пенали за услуги 
со минимално времетраење 12/24 

месеци 2) 

12 24 12 24 12 24 12 24 

5.748 11.496 8.388 16.776 14.388 28.776 31.188 62.376 

Пенал за субвенциониран телефон или 

друга опрема за краен корисник од 

Операторот 
2.360 2.360 3.540 3.540 4.720 4.720 7.080 7.080 
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> Тарифните модели Vip Free Basic/Special/Advanced/ и NoLimit важат за правни и за 

физички лица за претплатнички договори склучени со минимално времетраење на 

договорната обврска од 0 месеци (без договорна обврска), или на 12 или 24 месеци (со 

договорна обврска). 

> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната претплата 

и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот месец се 

пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на 

преостанатите денови до крајот на пресметковниот период. 

> Претплатниците на тарифните модели Vip Free Basic/Special/Advanced/ и NoLimit по 

искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, можат да 

продолжат да користат неограничено интернет-сообраќај, но со намалена брзина. 

Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет со вистинска брзина и по 

искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е да 

активираат дополнителен интернет-пакет.  

> Претплатниците на тарифните модели Vip Free Special/Advanced/и NoLimit добиваат 4G 

брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет. 

> Минутите кон меѓународни дестинации вклучени во тарифните модели Vip Free Advanced 

и Vip Free NoLimit можат да се искористат кон земји од Зона 1/2/3/4/5. 

> Со тарифните модели Vip Free Basic/Special/Advanced/ и NoLimit претплатникот има 

можност да набави терминална опрема по субвенционирана цена, со склучување 

претплатнички договор со минимално времетраење на договорната обврска од 12 месеци 

или од 24 месеци. Субвенционираната цена зависи од избраниот тарифен модел и од 

должината на договорната обврска. 

> Тарифните модели Vip Free Basic/Special/Advanced/NoLimit не сe достаптни за активација 

од 30.08.2017 година. 
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Vip Mobile Promo                                                        

Тарифниот модел Vip Mobile Promo не e достапен за активација од 31.10.2016 година. 
Tарифни модели Vip Mobile Promo 

Месечна претплата (денари) 699 

Вклучен износ за национален сообраќај - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа2) 

(минути) 
Неограничени 1) 

Повици во сопствена фиксна мрежа2) 
(минути) 

Вклучените минути во сопствена мрежа2) 
важат кон: 

Сопствена мобилна и фиксна мрежа 

Повици кон национални мобилни мрежи 

(минути) 
Неограничени 1) 

Повици кон национални фиксни мрежи 

(минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) (бр на 

пораки) 
Неограничени 1)/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на 

пораки) 
 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на 

пораки) 
-/- 

Интернет сообраќај (во мегабајти - МB) 4.096 

 Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мрежа2) (ден/мин.) 0 

Повици кон други национални мрежи 
(ден/мин.) 

0 

SMS/MMS во сопст. моб. мрежа2) 

(ден/порака) 
0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден/порака) 
0/17,7 

Интернет сообраќај (ден/200 МB) 39 

Воспоставување на повик (ден/повик) 

Во сопст. мрежа2)/кон други национални 

мрежи 
0/0 

Кон меѓународни мрежи 0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 

Интернет сообраќај (во килобајти - KB) 1 

Други Услуги 

Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка 

(1222) 
0/0 

Повици кон бројот 1188 Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 

Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199)  - Бесплатно во сите 

тарифни модели 

Договорни пенали Максимален износ (МКД) 3) 

1) За предвремено раскинување на договор 

со задолжително минимално времетраење 

од 12/24м. 

12 м. 24 м. 

- 16.776 

 Фиксен износ (МКД) 4) 

2)За искористена бенефиција-набавка на 

терминал. опрема по повластена цена од 
Операторот  

- 3.540 

1) Обележаните услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење се сметаат за Повластени Услуги и за нив важат 
Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk. 

2) Како повици во сопствена мобилна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на мобилната мрежа на 

Операторот. Како повици во сопствена фиксна мрежа се тарифираат услугите кои се искористени во рамки на фиксната мрежа на 

Операторот. 

3)Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга 

со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење 

на договорната обврска. 

4) Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на 

Договорот. 

 
 
 

 
> Тарифниот модел Vip Mobile Promo е промотивен постпејд тарифен модел за мобилна 

комуникациска услуга, кој е достапен за правни и за физички лица со склучување на 

http://www.а1.mk/
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претплатнички договори со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 

месеци.  

> При почетната активација на тарифниот модел Vip Mobile Promo, промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната претплата 

и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и интернет) за тековниот месец се 

пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на денови на 

користење во рамки на еден пресметковен период. 

> Претплатниците на тарифниот модел Vip Mobile Promo по искористување на интернет-

сообраќајот вклучен во месечната претплата, продолжуваатат да користат интернет-

сообраќај со иста брзина, а остварениот интернет сообраќај се наплатува по цена од 39 

денари за секои започнати 200 MB. Притоа, се’ додека не се искористат веќе започнатите 

200 MB, нови 200 MB нема да се наплатат. Доколку претплатниците сакаат да прекинат 

да користат мобилен интернет во тековниот месец, потребно е да испратат SMS порака 

со текст “STOP” на бројот 140170. На почетокот на наредниот месец мобилниот интернет 

повторно ќе се реактивира за што не е потребно никаква дополнителна акција од страна 

на претплатниците. За повторна реактивација на мобилниот интернет во тековниот месец 

потребно е да се прати SMS порака со текст “START” на 140170. За сите претплатници на 

Vip Mobile Promo се достаптни дополнителни интернет-пакети. 

> Претплатниците на тарифниот модел Vip Mobile Promo добиваат 4G брзини при користење 

услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет*. 

> Со тарифниот модел Vip Mobile Promo претплатникот има можност да набави терминална 

опрема по субвенционирана цена, со склучување претплатнички договор со 

задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.  

> На секој нов претплатник, за секоја новоактивирана претплатничка линија му 

се наплатува еднократен надоместок за почетно приклучување во износ од 59 

денари.  

* 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, 

телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено користат 

интернет од иста локација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vip Free+ S/M/Special/L/XL/NoLimit  



  

43 
 

> Тарифните модели Vip Free+ M/Special/L/XL и NoLimit (само SIM картичка) и тарифните 

модели Vip Free+ M+/Special+/L+/XL+ и NoLimit+ (со можност за набавка на терминална 

опрема со субвенционирана цена) не се достапни за активација од 26.3.2015. Тарифните 

модели Vip Free+ S/S+ не се достапни за активација од 11.5.2016 година. 

 

Цени и тарифни модели Vip Free+ S/M/Special/L/XL и NoLimit (само SIM 

картичка)   

Vip тарифни модели 
Vip 

Free+ S 

Vip 

Free+ M 

Vip 

Free+ 

Special 

Vip 

Free+ L 

Vip 

Free+ 

XL 

Vip 

Free+ 

NoLimit 
Месечна претплата (денари) 229 399 599 599 999 1.799 

Вклучен износ за национален 
сообраќај 

- -  - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(минути) 

Неограничен

и кон 1 број 

Неограничен

и 

Неограничен

и 

Неогранич

ени 

Неограни

чени 

Неограничен

и 

Повици кон други оператори на 

национални фиксни и мобилни 

мрежи (минути) 

100 200 
Неограничен

и 

500 1500 
Неограничен

и 
Повици кон оператори на 

национални фиксни мрежи (минути) 
0 0 0 0 

Вклучените минути во сопствена 

мобилна мрежа се користат кон: 
1 број 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа  

Повици кон меѓународни мрежи 

(минути) 
- - - - - 200 

SMS/MMS во сопствена мобилна 

мрежа (број на пораки) 
-/- -/- 

Неограничен

и/0 

Неогранич

ени/0 

Неограни

чени/0 

Неограничен

и/0 SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(број на пораки) 
-/- -/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број 

на пораки) 
-/- -/- 50/0 -/- 200/0 200/0 

Интернет-сообраќај (во мегабајти - 

МB) 
100 100 2.048 500 5.120 15.360 

 Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа 

(ден./мин.) 
7,9 0 0 0 0 0 

Повици кон други национални 

мрежи (ден./мин.) 
7,9 7,9 0 7,9 7,9 0 

SMS/MMS во сопствена мобилна 

мрежа (ден./порака) 
4,9/17,7 4,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден./порака) 
4,9/17,7 4,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет-сообраќај (ден./МB) 0 0 0 0 0 0 

Услуги кон меѓународни мрежи 

(повици/SMS/MMS/Интернет) 
согласно со важечкиот ценовник 

Услуги во роаминг 
(повици/SMS/MMS/Интернет) 

согласно со важечкиот ценовник 

Воспоставување повик (ден./повик) 

Во сопствена мобилна мрежа /кон 

други национални мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0 0 0 0 0 0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет-сообраќај (во килобајти - 

KB) 
1 1 1 1 1 1 

Други услуги 

Интернет-сообраќај во Vip WAP 

портал 
0 

  

Повици кон бројот 1188   Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 
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Vip тарифни 

модели 

Vip Free+ 

S 

Vip Free+ 

M 

Vip Free+ 

Special 

Vip Free+ 

L 

Vip Free+ 

XL 

Vip 

Free+ 

NoLimit 

Договорни пенали Максимален износ 

Максимален износ на 

пенали за предвремено 

раскинување договор за 
тарифни модели со 12/24 

месеци задолжително 

минимално времетраење 

12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 

2.748 5.496 4.788 9.576 7.188 
14.37

6 
7.188 

14.37

6 

11.98

8 

23.97

6 

21.5

88 

43.1

76 

Пенал за субвенционирана 

терминална опрема за 

краен корисник од 

Операторот 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

> 1) Од 13.6.2013 износот на месечната претплата на тарифниот модел Vip Free+ M се 

менува и изнесува 399 денари со вклучен ДДВ. Оваа месечна претплата важи и се 

применува за сите претплатници што ќе склучат претплатнички договор за овој тарифен 

модел од наведениот датум па натаму. 

> За сите претплатници на овој тарифен модел што склучиле претплатнички договор до 

12.6.2013 продолжува да важи претходно важечкиот износ на месечна претплата од 379 

денари месечно. 

> 2) Наведените договорни пенали важат од 13.6.2013 при што нивните износи се 

соодветно приспособени согласно со измената на износот на месечната претплата опишан 

под точка 1) погоре.  

> За сите претплатници на овој тарифен модел што склучиле претплатнички договор до 

12.6.2013 продолжуваат да важат претходно утврдените износи на договорни пенали 

наведени во Прилог 2 од секој склучен претплатнички договор и тоа: за договор склучен 

со минимално времетраење на договорна обврска од 12 месеци, максималниот износ на 

пеналот изнесува 4.548 денари, додека за договор склучен со минимално времетраење 

на договорна обврска од 24 месеци, максималниот износ на пеналот е 9.096 денари. 

> 3) Почнувајќи од 2.7.2014 г., сите корисници што ќе склучат нов договор, ќе го обноват 

постојниот договор или, пак, ќе направат промена на тарифен модел кон еден од следните 

тарифни модели: Free+ XL и Free+ NoLimit, ќе добијат 5GB вклучен интернет-сообраќај  

наместо постојните 2GB со тарифниот модел Free+ XL односно 15GB вклучен интернет-

сообраќај  нaместо постојните 10GB со тарифниот модел Free+ NoLimit.  

> Притоа, сите корисници, и нови и постојни, на тарифните модели Free+ XL/Free+ NoLimit 

ќе имаат зголемена брзина на вклучениот интернет-сообраќај до максимални 

100Mbps/50Mbps (download/upload). 

> По искористување на вклучениот интернет-сообраќај, претплатниците ќе продолжат да 

користат неограничен бесплатен национален интернет со намалена брзина до 

максимални 32kbрs. 

> За сите претплатници на овие тарифни модели што склучиле претплатнички договор до 

2.7.2014 продолжува да важи претходно важечката количина на вклучен интернет од 2GB 

со Free+ XL и од 10GB со Free+ NoLimit. 

> 4) Тарифниот модел Vip Free+ Special е достапен од 13.1.2015, за сите корисници што ќе 

склучат нов договор, ќе го обноват постојниот договор или, пак, ќе направат промена на 

тарифен модел (доколку ги исполнуваат правата на промена или на обнова на договор). 

> Тарифните модели Vip Free+ S/M/Special/L/XL и NoLimit важат за правни и физички лица 

за претплатнички договори склучени со минимално времетраење на договорна обврска 

од 0 месеци (без договорна обврска), или на 12 или 24 месеци (со договорна обврска). 
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> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната претплата 

и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот месец се 

пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на 

преостанатите денови до крајот на пресметковниот период.  

> Претплатниците на тарифните модели Vip Free+ S/M/Special/XL/NoLimit по искористување 

на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, можат да продолжат да 

користат неограничен интернет-сообраќај, но со намалена брзина до максимум 32 Kbps. 

Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет со поголеми брзини и по 

искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е да 

активираат дополнителен интернет-пакет. 

> Со тарифните модели Vip Free+ S/M/Special/L/XL и NoLimit не следува набавка на 

терминална опрема по субвенционирана цена (се применуваат цени за набавка на 

терминална опрема од ценовник – само телефон).  
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Цени и  тарифни модели Vip Free+ S+/M+/Special+/L+/XL+ и 

NoLimit+ (со можност за набавка на терминална опрема со 

субвенционирана цена)  

Vip тарифни модели 

Vip 

Free+ 

S+ 

Vip 

Free+ 

M+ 

Vip 

Free+ 

Special+ 

Vip 

Free+ 

L+ 

Vip 

Free+ 

XL+ 

Vip 

Free+ 

NoLimit+ 
Месечна претплата (денари) 279 479 699 799 1.399 2.599 

Вклучен износ за национален 
сообраќај 

- -  - - - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна 
мрежа (минути) 

Неограниче

ни кон 1 

број * 

Неограниче
ни* 

Неограниче
ни* 

Неограниче
ни* 

Неограниче
ни* 

Неограничен
и* 

Повици кон други оператори на 

национални фиксни и мобилни 

мрежи (минути) 

100 200 

Неограниче

ни* 

500 1500 

Неограничен

и* Повици кон оператори на 

национални фиксни мрежи 

(минути) 

10 20 30 60 

Вклучените минути во сопствена 

мобилна мрежа се користат кон: 
1 број 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа  

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа 

Цела 

сопствена 

мобилна 

мрежа 

Повици кон меѓународни мрежи 

(минути) 
- - - - - 200 

SMS/MMS во сопствена мобилна 

мрежа (број на пораки) 
-/- -/- 

Неограниче

ни*/0 

Неограниче

ни*/0 

Неограниче

ни*/0 

Неограничен

и*/0 SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(број на пораки) 
-/- -/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи 

(број на пораки) 
-/- -/- 50/0 -/- 200/0 400/0 

Интернет-сообраќај (во мегабајти - 
МB) 

100 100 2.048 500 5.120 15.360 

 Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна 

мрежа (ден./мин.) 
7,9 0 0 0 0 0 

Повици кон други национални 

мрежи (ден./мин.) 
7,9 7,9 0 7,9 7,9 0 

SMS/MMS во сопствена мобилна 

мрежа (ден./порака) 
4,9/17,7 4,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи 

(ден./порака) 
4,9/17,7 4,9/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 0/17,7 

Интернет-сообраќај (ден./МB) 0 0 0 0 0 0 

Услуги кон меѓународни мрежи 

(повици/SMS/MMS/Интернет) 
согласно со важечкиот ценовник 

Услуги во роаминг 

(повици/SMS/MMS/Интернет) 
согласно со важечкиот ценовник 

Воспоставување повик (ден./повик) 

Во сопствена мобилна мрежа/кон 

други национални мрежи 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Кон меѓународни мрежи 0 0 0 0 0 0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 60/60 

Интернет-сообраќај (во килобајти - 

KB) 
1 1 1 1 1 1 

Други услуги 

Интернет-сообраќај во Vip WAP 

портал 
0 

Повици кон бројот 1188   Се наплаќа согласно актуелниот ценовник 
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Vip тарифни 

модели 

Vip Free+ 

S+ 

Vip Free+ 

M+ 

Vip Free+ 

Special+ 

Vip Free+ 

L+ 

Vip Free+ 

XL+ 

Vip Free+ 

NoLimit+ 
Договорни пенали Максимален износ 

Максимален износ на 

пенали за предвремено 

раскинување договор за 

тарифни модели со 12/24 
месеци задолжително 

минимално времетраење 

12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 

3.348 6.696 5.748 11.496 8.388 16.776 9.588 19.176 16.788 33.576 31.188 62.376 

Пенал за 

субвенционирана 

терминална опрема за 

краен корисник од 

Операторот 

1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 

 

> Почнувајќи од 2.7.2014 г., сите корисници што ќе склучат нов договор, ќе го обноват 

постојниот договор или, пак, ќе направат промена на тарифен модел кон еден од следните 

тарифни модели: Free+ XL+ и Free+ NoLimit+, ќе добијат 5GB вклучен интернет-сообраќај  

наместо постојните 2GB со тарифниот модел Free+ XL+ односно 15GB вклучен интернет-

сообраќај нaместо постојните 10GB со тарифниот модел Free+ NoLimit+. Притоа, сите 

корисници, и нови и постојни, на тарифните модели Free+ XL+/Free+ NoLimit+ ќе имаат 

зголемена брзина на вклучениот интернет-сообраќај до максимални 100Mbps/50Mbps 

(download/upload). По искористување на вклучениот интернет-сообраќај, претплатниците 

ќе продолжат да користат неограничен бесплатен национален интернет со намалена 

брзина до максимални 32kbрs. За сите претплатници на овој тарифни модели што 

склучиле претплатнички договор до 2.7.2014 продолжува да важи претходно важечката 

количина на вклучен интернет од 2GB со Free+ XL+ и од 10GB со Free+ NoLimit+. 

> Тарифниот модел Vip Free+ Special+ е достапен од 13.1.2015, за сите корисници што ќе 

склучат нов договор, ќе го обноват постојниот договор или, пак, ќе направат промена на 

тарифен модел (доколку ги исполнуваат правата на промена или обнова на договор). 

> Тарифните модели Vip Free+ S+/M+/ Special+/L+/XL+ и NoLimit+ важат за правни и 

физички лица за претплатнички договори склучени на 0, или 12 или 24 месеци. 

> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната претплата 

и количеството на вклучен сообраќај (минути, SMS и Интернет) за тековниот месец се 

пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на 

преостанатите денови до крајот на пресметковниот период.  

> Корисниците на тарифните модели Vip Free+ S+/M+/Special+/L+/XL+/NoLimit+ по 

искористување на вклучениот интернет (со максимална брзина од 10 mbps) во текот на 

еден пресметковен период, ќе користат интернет (неограничено) со намалена брзина до 

максимални 32 Kbps, а доколку сакаат да користат интернет со поголеми брзини, ќе треба 

да активираат дополнителен интернет-пакет.  

> Со тарифните модели Vip Free+ S+/M+/Special+/L+/XL+ и NoLimit+ претплатникот има 

можност да набави терминална опрема по субвенционирана цена, со склучување 

претплатнички договор со минимално времетраење на договорна обврска од 12 месеци 

или од 24 месеци. Субвенционираната цена зависи од избраниот тарифен модел. 
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Vip 666  
 

Vip тарифни модели Vip 666 

Месечна претплата (денари) 666 

Вклучен износ за национален сообраќај - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 

Неограничени Повици кон други оператори на национални фиксни и мобилни мрежи 

(минути) 

Повици кон оператори на национални фиксни мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (број на пораки) 
Неограничени/0 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на пораки) -/- 

Интернет-сообраќај (во мегабајти - МB) 6144* 

 Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа (ден./мин.) 0 

Повици кон други национални мрежи (ден./мин.) 0 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (ден./порака) 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден./порака) 0/17,7 

Интернет-сообраќај (ден./МB) 0 

Услуги кон меѓународни мрежи (повици/SMS/MMS/Интернет) Согласно со важечкиот ценовник 

Услуги во роаминг (повици/SMS/MMS/Интернет) Согласно со важечкиот ценовник 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 

Интернет-сообраќај (во килобајти - KB) 1 

Vip тарифни модели Vip 666 

Договорни пенали Максимален износ 

Максимален износ на пенали за предвремено раскинување договор за 

тарифни модели со 12/24 месеци задолжително минимално 

времетраење** 

За договор на 12 месеци 
За договор на 24 

месеци 

7.992,00 15.984,00 

Пенал за субвенционирана терминална опрема за краен корисник од 
Операторот 

1.180,00 1.180,00 

   

* По искористување на вклучениот интернет-сообраќај од 6144 MB, интернет-сообраќајот 

останува бесплатен, но брзината на сообраќајот се намалува на 32kbps  

 

> Воспоставувањето повик не се наплатува. 

> Тарифниот модел Vip 666 е промотивен Постпејд тарифен модел, кој важи за правни и 

физички лица што ќе склучат нови претплатнички договори или ќе ги обноват постојните 

договори со договорна обврска. 

> Овој тарифен модел е достапен со 12 и со 24 месеци договорна обврска.  

> Интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата е со максимална брзина од 10 

mbps, после чие искористување брзината се намалува на 32kbps. 

> Со тарифниот модел Vip 666 следува набавка на терминална опрема по субвенционирана 

цена (се применуваат цени за набавка на терминална опрема од ценовник како за 

тарифниот модел Free+ M+).  
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Vip 6 достапен само со SIM картичка 

Vip тарифни модели Vip 6 

Вклучени бенефиции, надоместоци и цени за услуги  

Месечна претплата (денари) 499 

Вклучен износ за национален сообраќај - 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 

Неограничени* 

Повици кон други оператори на национални 

фиксни и мобилни мрежи (минути) 

Повици кон оператори на национални фиксни 

мрежи (минути) 

Вклучените минути во сопствена мобилна мрежа 

се користат кон: 
Цела сопствена мобилна мрежа  

Повици кон меѓународни мрежи (минути) - 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (број на 

пораки) 
-/- 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на 

пораки) 
-/- 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на пораки) -/- 

Интернет-сообраќај (во мегабајти - МB) 100 

Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна 

претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа (ден./мин.) 0 

Повици кон други национални мрежи 

(ден./мин.) 
0 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа 

(ден./порака) 
4,9/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден./порака) 4,9/17,7 

Интернет-сообраќај (ден./МB) 0 

Услуги кон меѓународни мрежи 

(повици/SMS/MMS/Интернет) 
согласно со важечкиот ценовник 

Услуги во роаминг (повици/SMS/MMS/Интернет) согласно со важечкиот ценовник 

Воспоставување повик (ден./повик) 

Во сопствена мобилна мрежа/кон други 

национални мрежи 
0/0 

Интервал на тарифирање  

Говорни повици (во секунди) 60/60 

Интернет-сообраќај (во килобајти - KB) 1 

Vip тарифни модели Vip 6 

Договорни пенали Максимален износ 

Максимален износ на пенали за предвремено 

раскинување договор за тарифни модели со 

12/24 месеци задолжително минимално 

времетраење 

12 24 

5.988 11.976 

Пенал за субвенционирана терминална опрема 

за краен корисник од Операторот 
0 0 
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> Тарифниот модел Vip 6 е промотивен Постпејд „само СИМ“ тарифен модел, кој важи за 

правни и физички лица што ќе склучат нови претплатнички договори или ќе ги обноват 

своите претплатнички договори на овој тарифен модел во периодот до 4.10.2013 година. 

> Овој тарифен модел е достапен без договорна обврска, односно договорната обврска 

изнесува 0 месеци, и со 12 и со 24 месеци договорна обврска.  

> За комуникациските услуги за кои согласно со овој тарифен модел е овозможено 

неограничено бесплатно користење, се применуваат и Посебни услови за користење кои 

се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.А1.mk. 

> Интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата е со максимална брзина од 10 

mbps. 

> Претплатниците на тарифниот модел Vip 6, по искористување на интернет-сообраќајот 

вклучен во месечната претплата можат да продолжат да користат интернет-сообраќај 

доколку активираат дополнителен интернет-пакет Vip Surf. 

> Претплатниците на тарифниот модел Vip 6, по искористување на интернет-сообраќајот 

вклучен во месечната претплата, можат да продолжат да користат неограничен интернет-

сообраќај, но со намалена брзина до максимум 32 Kbps. Доколку овие претплатници 

сакаат да користат интернет со поголеми брзини и по искористување на интернет-

сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е да активираат дополнителен 

интернет-пакет. 

> Со тарифниот модел Vip 6 не следува набавка на терминална опрема по субвенционирана 

цена (се применуваат цени за набавка на терминална опрема од ценовник - само 

телефон).  
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Vip Free  

Vip тарифни модели 

 

Vip Free 

S 

Vip Free 

M 

Vip Free  

L 

Vip Free 

XL 

Vip 

Super 

Free 

Месечни надоместоци и вклучени бенефиции 

Месечна претплата (денари) 279 499 799 1.499 2.199 

Национални разговори  

Вклучени минути во сопствена мобилна 

мрежа (месечно) 
1.000 1.000 

1.000 2.000 3.000 Вклучени минути кон сите фиксни и 

мобилни мрежи во Македонија 

(месечно) 

100 200 

Вклучените минути во сопствена 

мобилна мрежа се користат кон: 

1 Vip 

Пријател

и број 

цела 

сопствен

а 

мобилна 

мрежа  

- - - 

Вклучени минути кон меѓународни 

дестинации (месечно) 

(Важат за сите зони, освен Посебна 

зона) 

- - - 100 200 

Вклучени SMS пораки кон сите мрежи 

(месечно) 
- - - 1.000 1.000 

Интервал на тарифирање 60 секунди 

Цена за сите национални повици, по 

искористувањето на вклучените минути 

(ден./мин.) 

6,9 5,9 4,9 3,9 2,9 

Воспоставување повик бесплатно 

Пенали Максимален износ 

Максимален износ на пенали за 

претплатнички линии со 12 месеци 

договорна обврска  

3.348 5.988 9.588 17.988 26.388 

Максимален износ на пенали за 

претплатнички линии со 24 месеци 

договорна обврска 

6.696 11.976 19.176 35.976 52.776 

Пенал по основ на субвенциониран 

телефонски апарат 
1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 

 

> Тарифните модели Vip Free S/M/L/XL и Super Free важат за правни и физички лица, за 

претплатнички договори склучени на неопределено, или на период од 12 или од 24 

месеци. 
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Vip Extra S  

 Vip Extra S 

Вклучени бенефиции, надоместоци и цени за услуги на Vip 

Месечна претплата (денари) 299 

Вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 1.000 

Повици кон други национални мрежи (минути) 0 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) 0 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (број на пораки) 1.000/0 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на пораки) 0 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на пораки) 0 

Интернет (во МB)* 100 

Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна 

претплата 

Национален сообраќај 

Повици во сопствена мобилна мрежа (ден./мин.) 6,9 

Повици кон други национални мрежи (ден./мин.) 6,9 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (ден./порака) 4,9/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден./порака) 4,9/17,7 

Интернет (ден./МB)  0 

Воспоставување повик (ден./повик) 

Во сопствена мобилна мрежа бесплатно 

Кон други национални мрежи бесплатно 

Интервал на тарифирање за повици (секунди/секунди) 

Вклучени во месечна претплата  60/60 

По надминување на вклучени минути во месечна 

претплата 
60/60 

Пенали  Максимален износ 

Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 

24 месеци договорна обврска 
7.176 

Пенал по основ на субвенциониран телефонски апарат 1.180 

*По надминување на вклучениот интернет-сообраќај од 100 MB, брзината за интернет-сообраќај се намалува на 64 Kbps 
 
 

> Пoнудата е достапна за претплатнички договори склучени во периодот од 12.12.2012 до 

28.2.2013, и тоа: 

o За нови Vip постпејд корисници; 

o Постојни постпејд корисници, кои имaат најмногу 3 месеци преостаната договорна 

обврска од претходно склучен претплатнички договор; 

> Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд. 

> Понудата е достапна само за претплатнички договори склучени на 24 месеци 

> Понудата е достапна за физички и правни лица 

Vip Extra  
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Vip Extra 

Вклучени бенефиции, надоместоци и цени за услуги  
 

Месечна претплата (денари) 599 

Вклучен сообраќај во месечна претплата 
 

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
1.000 

Повици кон други национални мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) 0 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (број на пораки) 
1.000/0 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на пораки) 0 

Интернет (во МB) * 100 

Цени за користење услуги по надминување вклучен 

сообраќај во месечна претплата 
 

Национален сообраќај 
 

Повици во сопствена мобилна мрежа (ден./мин.) 5,9 

Повици кон други национални мрежи (ден./мин.) 5,9 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (ден./порака) 4,9/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден./порака) 4,9/17,7 

Интернет (ден./МB)  0 

Воспоставување повик (ден./повик) 
 

Во сопствена мобилна мрежа бесплатно 

Кон други национални мрежи бесплатно 

Интервал на тарифирање за повици 

(секунди/секунди) 
 

Вклучени во месечна претплата  60/60 

По надминување вклучени минути во месечна претплата 60/60 

Пенали  Максимален износ 

Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 24 

месеци договорна обврска 
14376 

Пенал по основ на субвенциониран телефонски апарат 1180 
*По надминување на вклучениот интернет-сообраќај од 100 MB, брзината за интернет-сообраќај се намалува на 64 Kbps 
 

> Пoнудата е достапна за претплатнички договори склучени во периодот од 7.12.2012 до 

8.2.2013 за нови Vip постпејд корисници. 

> Пoнудата е достапна за претплатнички договори склучени во периодот од 7.12.2012 до 

28.2.2013 за постојни постпејд корисници, кои имaат најмногу 3 месеци преостаната 

договорна обврска. 

> Пoнудата е достапна за претплатнички договори склучени во периодот од 7.12.2012 до 

28.2.2013 за корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд. 

> Понудата е достапна само за претплатнички договори склучени на 24 месеци. 

> Понудата е достапна за физички и правни лица. 

 

Vip NoLimit (Постпејд промоција) 
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Vip NoLimit* 

Месечна претплата (денари) 2.599 

Вклучен сообраќај во месечна претплата  

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) Неограничено 

Повици кон други национални мрежи (минути)  

Повици кон меѓународни мрежи (минути) 200 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (број на пораки) Неограничено/0 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на пораки)  

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на пораки) 0 

Интернет (во МB) ** 10.240 MB 

Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна 

претплата  

Национален сообраќај  

Повици во сопствена мобилна мрежа (ден./мин.) 0 

Повици кон други национални мрежи (ден./мин.) 0 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (ден./порака) 0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден./порака) 0/17,7 

Интернет (ден./МB)  0 

Воспоставување повик (ден./повик)  

Во сопствена мобилна мрежа бесплатно 

Кон други национални мрежи бесплатно 

Интервал на тарифирање за повици (секунди/секунди)  

Вклучени во месечна претплата  60/60 

По надминување на вклучени минути во месечна претплата 60/60 

Пенали  Максимален износ 

Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 24 

месеци договорна обврска  62.376 

Пенал по основ на субвенциониран телефонски апарат 1.180 
*За користење на Vip NoLimit тарифниот модел важат Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови 

за користење објавени на www.А1.mk. 

**По надминување на интернет-сообраќајот од 10.240 MB, брзината за интернет-сообраќај се намалува на 64 Kbps  

> Пoнудата е достапна за претплатнички договори склучени во периодот од 7.12.2012 до 

15.4.2013, и тоа:  

o За нови постпејд корисници;  

o Постојни постпејд корисници, кои имaат најмногу 3 месеци преостаната договорна 

обврска од претходно склучен претплатнички договор;  

o Постојни корисници што ќе мигрираат на овој промотивен тарифен модел. За 

миграција кон овој промотивен тарифен модел се наплаќа еднократен надоместок 

од 1.180 денари со вклучен ДДВ.  

> Понудата е достапна за претплатнички договори склучени на период од 3, 12 и 24 месеци  

> Понудата е достапна за правни и физички лица   

http://www.а1.mk/
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Vip Роденденска понуда  

 Vip Роденденска 

Месечна претплата (денари) 555 

Вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
1.000 

Повици кон други национални мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) 0 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (број на 

пораки) 1.000/0 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на пораки) 0 

Интернет (во МB)  1.024 MB 

Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна 

претплата 

Национален сообраќај 

Повици во сопствена мобилна мрежа (ден./мин.) 5,9 

Повици кон други национални мрежи (ден./мин.) 5,9 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (ден./порака) 4,9/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден./порака) 4,9/17,7 

Интернет (ден./МB)  9,9 

Воспоставување повик (ден./повик) 

Во сопствена мобилна мрежа бесплатно 

Кон други национални мрежи бесплатно 

Кон меѓунар. мрежи бесплатно 

Интервал на тарифирање за повици (секунди/секунди) 

Вклучени во месечна претплата  60/60 

По надминување вклучени минути во месечна 

претплата 
60/60 

Пенали  Максимален износ 

Максимален износ на пенали за претплатнички линии 

со 24 месеци договорна обврска  
13.320 

Пенал по основ на субвенциониран телефонски 

апарат 
1.180 

 

> Пoнудата е достапна за договори склучени во периодот од 30.8.2012 до 30.9.2012, и тоа: 

o За нови постпејд корисници 

o Постојни постпејд корисници, кои имaат најмногу 3 месеци преостаната договорна 

обврска  

o Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд 

> Понудата е достапна само за договори склучени на 24 месеци. 

> Понудата е достапна за физички и правни лица. 
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> При почетната активација на еден од наведените тарифни модели, промена на тарифен 

модел или при деактивација на еден од наведените тарифни модели, месечната претплата 

и количеството вклучен сообраќај (минути, SMS) за тековниот месец се пресметува и се 

користи во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанатите денови до 

крајот на пресметковниот период.  
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Vip Free NoLimit (промотивна Бизнис понуда)  

 Vip Free NoLimit* 

Месечна претплата (денари) 3.499 

Вклучен сообраќај во месечна претплата 

Повици во сопствена мобилна мрежа (минути) 
Неограничено 

Повици кон други национални мрежи (минути) 

Повици кон меѓународни мрежи (минути) 200 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (број на пораки) 
неограничено/0 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (број на пораки) 

SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (број на пораки) 0 

Интернет (во МB)**  10.240 MB 

Цени за користење услуги по надминување вклучен сообраќај во месечна 

претплата 

Национален сообраќај 

Повици во сопствена мобилна мрежа (ден./мин.) 0,0 

Повици кон други национални мрежи (ден./мин.) 0,0 

SMS/МMS во сопствена мобилна мрежа (ден./порака) 0,0/17,7 

SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден./порака) 0,0/17,7 

Интернет (ден./МB)  0,0 

Воспоставување повик (ден./повик) 

Во сопствена мобилна мрежа бесплатно 

Кон други национални мрежи бесплатно 

Интервал на тарифирање за повици (секунди/секунди) 

Вклучени во месечна претплата  60/60 

По надминување вклучени минути во месечна претплата 60/60 

Пенали  Максимален износ 

Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 

24 месеци договорна обврска 
83.976 

Пенал по основ на субвенциониран телефонски апарат 1.180 

*За користење на Vip Free NoLimit тарифниот модел важат Посебни услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за 

користење објавени на www.А1.mk. 

**По надминување на интернет-сообраќајот од 10.240 MB, се намалува брзината за интернет-сообраќај на 64 Kbps 
 

> Пoнудата е достапна за договори склучени во периодот од 12.10.2012 до 7.12.2012, и 

тоа: 

o За нови постпејд бизнис корисници 

o Постојни постпејд бизнис корисници, кои имaат најмногу 3 месеци преостаната 

договорна обврска  

o Бизнис корисници што ќе мигрираат на овој промотивен тарифен модел. За 

миграција кон овој промотивен модел се наплаќа еднократен надоместок од 1.180 

денари со вклучен ДДВ  

> Понудата е достапна само за договори склучени на 24 месеци 

> Понудата е достапна за правни лица  

http://www.а1.mk/


  

58 
 

Vip Smart XS, S, M, L, XL и Vip Super Smart  

Vip тарифни модели 
Vip Smart 

XS 

Vip 

Smart S 

Vip 

Smart M 

Vip 

Smart L 

Vip 

Smart XL 

Vip Super 

Smart 

Месечни надоместоци и вклучени бенефиции 

Месечна претплата 
(денари) 240 390 590 1.180 1.770 2.950 

Вклучен износ за 
национален сообраќај 
(денари) 240 390 590 1.180 1.770 0 

Национални 
разговори 

цел ден 

Вклучените минути во 
сопствена мобилна 
мрежа се однесуваат 
на: 

1 Vip 
Пријатели 

броj 

3 Vip 
Пријатели 

броеви 
цела сопствена мобилна мрежа * 

Интервал на 
тарифирање на  
вклучените минути 

(месечно) 

на 60 секунди 

по 
секунда 
после 
првата 
минута 

Вклучени минути во 

сопствена мобилна 
мрежа (месечно) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Вклучени минути кон 
сите фиксни и мобилни 
мрежи во Македонија 

(месечно) - - - - - 1.000 

Повици во сопствена 
мобилна мрежа  
(денари) 

6,8 6,5 5,9 4,5 3,5 3,5 

Повици кон други 

мобилни оператори 
(денари) 6,8 6,5 5,9 4,5 3,5 3,5 

Повици кон 
национална фиксна 

мрежа (денари) 6,8 6,5 5,9 4,5 3,5 3,5 

Воспоставување повик бесплатно 

Интервал на 
тарифирање: по секунда после првата минута 

Услуги  
SMS кон национални 

дестинации 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

SMS потврда 0 0 0 0 0 0 

MMS кон национални 
дестинации 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 

CSD сообраќај 
(123104) 0 0 0 0 0 0 

CSD сообраќај надвор 

од мрежата (123105) 6,8 6,5 5,9 4,5 3,5 3,5 

GPRS (ден./MB) 1 1 1 1 1 1 

Тарифирање на GPRS 
сообраќајот по 10 KB 

Факс 6,8 6,5 5,9 4,5 3,5 3,5 

Тарифирање по секунда после првата минута 
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Пенали  Максимален износ 

Максимален износ на 
пенали за 
претплатнички линии 

со 12 месеци 
договорна обврска  2.880 4.680 7.080 14.160 21.240 35.400 

Максимален износ на 
пенали за 
претплатнички линии 
со 24 месеци 

договорна обврска  5.760 9.360 14.160 28.320 42.480 70.800 

Пенал по основ на 
субвенциониран 
телефонски апарат 

1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 
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Mobile GO  

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на тарифните модели Mobile GO. 

 

Тарифен модел  Mobile GO S Mobile GO M Mobile GO L 

Месечна претплата МКД 499 799 1.499 

Вклучени минути 

за разговори кон 

сопствена мобилна 

мрежа 

Мин. неограничено 

Вклучени минути 

за разговори кон 

национални мрежи 

Мин. 200 неограничено 

Вклучен сообраќај 

за мобилен 

интернет 

MB 300 3.072 5.120 

 
Цени за основни услуги 

 

Тарифен модел 
Mobile GO 

S M L 

Повици кон национални мрежи мкд/мин 7,9 - - 

SMS национални  мкд/ SMS 4,9 4,9 4,9 

SMS меѓународни мкд/ SMS 5,9 5,9 5,9 

MMS национални и меѓународни         
мкд/ 

MMS 
17,7 17,7 17,7 

Интернет (по искористување на 

бесплатниот) 
мкд/ MB 1 1 1 

Видео повици мкд/ мин 7,9 7,9 7,9 
*Цените важат во текот на целиот ден. 

 

Дефиниции за Mobile GO тарифните модели 
 

> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Во месецот на активирање на дополнителните пакети, месечната претплата и вклучените 

бесплатни минути и услуги се пропорционални во однос на бројот на денови на користење 

на дополнителните пакети, освен за ONE ZONA пакетот, каде претплатата не е 

пропорционална на деновите на користење во рамките на еден месец. 

> Активации на Team линии без месечна претплата и Е99 линии не се достапни за 

активација со тарифните модели: Mobile GO S, Mobile GO M и Mobile GO L. 

 
Преглед на пенали 
 

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  
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Тарифен пакет 

Еднократен пенал за 

деактивација со договорна 

обврска од 24 месеци (денари)* 

Еднократен пенал за 

деактивација со договорна 

обврска со неопределено 

времетраење (денари) 

Mobile GO S 3.540 0 

 Mobile GO M 3.540 0 

Mobile GO L 7.080 0 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 
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E99 

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на тарифниот модел Mobile Е99 од пост-пејд мобилната 

телефонија. Цените важат во текот на целиот ден. 

 

Тарифен модел Mobile Е99 

Месечна претплата 99 

Вклучен сообраќај за разговори во кругот на 

фамилијата/компанијата (CUG) (минути) 
3.000 

Цена за повици кон сите национални мрежи 

(денари/минута) 
6,9 

 
Цени за SMS, MMS, интернет и видео повици 

Услуга Цена 

Кратки пораки (SMS) (денари/порака) 4,9 

Кратки пораки – меѓународни (SMS) 

(денари/порака) 
4,9* 

Мултимедијални пораки (MMS) (денари/порака) 4,9 

Интернет (денари/MB) 1 

Видео повици (денари/минута) 7,08 

*За корисниците со uSIM картичка цената за меѓународни пораки изнесува 5,9 денари.  

 

Дефиниции за Mobile E99 тарифен модел 

> Повиците во рамките на фамилијата/компанијата (CUG) се однесуваат на повици од една 

мобилна претплатничка линија кон друга мобилна претплатничка линија на ист 

кориснички код. По надминување на вклучените 3000 минути за повици во рамки на 

фамилијата/ компанијата, цената по минута е иста како и цената по минута кон сите 

национални мрежи; 

> Тарифирањето на повиците и услугите кон сите национални мобилни и фиксни оператори, 

како и на меѓународните повици е по минута; 

> Тарифирањето на интернет услугата е на интервали од 10 KB.  

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Конференциска врска: секој повик во конференциска врска се наплаќа поединечно. 

> Тарифниот модел Е99 има месечна претплата од 99 денари (за резидентни и бизнис 

корисници) со вклучени 3000 минути за разговори во рамките на линиите на ONE тарифни 

модели во фамилијарниот пакет (линиите кои се водат на едно физичко лице), односно 

во рамките на компанијата; 

> E99 линии може да се активираат единствено во комбинација со Mobile TOTAL тарифните 

модели. 

> E99 линиите не може да се користат самостојно, односно може да се користат исклучиво 

во комбинација со линија на било кој MOBILE TOTAL тарифен модел, SELECT или Mega 

промотивните тарифни планови, според подолу утврдените услови; 

> Резидентните корисници на било кој TOTAL SELECT или Mega тарифен модел може да 

имаат до максимум 2 линиии на Е99 тарифниот модел во рамките на фамилијарен пакет, 
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додека бизнис корисниците на овој тарифен модел немаат ограничување за број на линии 

на Е99 тарифниот модел.  

> Дополнителни промоции кои се однесуваат на тарифните модели се наведени во 

продажната понуда која се наоѓа на официјалната веб страна на операторот. 

  

Преглед на пенали   

 
> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

Месечна претплата 
Еднократен пенал за 

деактивација (денари)* 

од 0 до 1.098 3.540 

од 1.099 до 1.898 7.080 

од 1.899 до 2.949 14.160 

2.950 + 28.320 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

64 
 

One International 

 
> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на промотивниот тарифен модел One International. 

 
Преглед на тарифниот модел 

 

Тарифен модел One International 

Месечна претплата МКД 699 

Вклучени минути за национални разговори Мин. неограничено 

Вклучени минути за меѓународни разговори Мин. 60 

Вклучен сообраќај за мобилен интернет во мрежа 

на операторот 
GB 5 

 

Цени за основни услуги по надминување на бесплатните 

Дестинација Цена 

SMS (национални и меѓународни) МКД/ SMS 5,9 

MMS МКД/ MMS 5,9 

Интернет (по искористување на 

бесплатниот) 
МКД/ MB 0,5 

Видео повици кон национални мрежи МКД / мин. 5,9 

*Цените важат во текот на целиот ден 

 
Дефиниции за тарифен модел One International 

 
> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата се наплатува за тековен месец. 

> Вклучените минути за разговори кон сите национални мрежи не може да се користат за 

сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS) и додека корисникот е во роаминг. 

> Вклучените меѓународни минути за разговори може да се користат за разговори кон сите 

меѓународни дестинации (Зона 1 до Зона 8, Mobitel и Ipko) кога корисникот ја користи 

мрежата на операторот. 

> Во месецот на активирање на дополнителните пакети, месечната претплата и вклучените 

бесплатни минути и услуги се пропорционални во однос на бројот на денови на користење 

на дополнителните пакети, освен за ONE ZONA пакетот, каде претплатата не е 

пропорционална на деновите на користење во рамките на еден месец. 

> Активации на Team линии без месечна претплата и Е99 линии не се достапни за 

активација на тарифниот модел One International. 
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Преглед на пенали 

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

Тарифен пакет 

Еднократен пенал за 

деактивација 

(денари)* 

One 

International 
3.540 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 
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Business E45 и E345 

> Ценовникот се однесува на месечната претплата, минималниот месечен надомест, сумата 

вклучена во месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите по 

претплатничка линија на тарифните модели Business Е45 и Business Е345. 

 

  
Цена со ДДВ 

(денари/минута) 

Тарифен модел  Business E45 
Business 

E345 

Цена за повици кон сопствена мобилна мрежа  4,25 4,96 

Цена за повици кон сопствена фиксна мрежа  4,25 4,96 

Цена за повици кон останати национални мобилни 

мрежи во нормална тарифа 
9,91 9,91 

Цена за повици кон останати национални мобилни 

мрежи во евтина тарифа 
4,96 9,91 

Цена за повици во рамки на компанијата (CUG) 3,54 3,54 

Минимален месечен износ што треба да се потроши 

(денари) 
53,10 407,10 

Бесплатни минути за повици во рамки на компанијата 

(CUG)  
120 120 

 
Цени за SMS, MMS, интернет и видео повици 

 

Услуга Цена со ДДВ 

Кратки пораки (SMS) (денари/порака) 5,79 

Мултимедијални пораки (MMS) (денари/порака) 17,7 

Интернет (денари/MB) 1 

Видео повици (денари/минута) 7,08 

*Цените важат во текот на целиот ден. 

 
Дефиниции за Business E45 и Е345 тарифниот модел 
 

> Минималниот месечен износ што треба да се потроши за тарифниот модел Business E45  

е 53,1 денари, а  за Business E345 Plus изнесува 407,1 денари по Претплатничка линија. 

Во минималниот месечен износ што треба да се потроши влегува сообраќајот, односно 

разговорите остварени кон сите национални и меѓународни дестинации, SMS, MMS и 

интернет сообраќајот и сообраќајот кон услугите со додадена вредност. Во минималниот 

месечен износ што треба да се потроши не влегува сообраќајот остварен во роаминг. 

> Доколку корисникот во текот на месецот има потрошено износ кој е помал од 

дефинираниот минимален месечен износ што треба да се потроши, тогаш на корисникот 

ќе му се наплати износот од минималниот месечен износ што треба да се потроши. 

Минималниот месечен надомест се наплатува на крајот на месецот. 

> Тарифирањето на меѓународните повици и кај двата тарифни модели е на интервали од 

30 секунди  

> Тарифирањето на интернет услугата е на интервали од 10 KB.  

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 
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> Конференциска врска: секој повик во конференциска врска се наплаќа поединечно 

 
Пенал за деактивација  

 

> Еднократниот износ во случај на раскинување на договорот пред истек на неговото 

времетраење на тарифните модели Business Е45 и Business Е345 изнесува 3.540 денари 

за секоја деактивирана претплатничка линија/услуга/сервис. 
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Business E45 Plus и E345 Plus  

> Ценовникот се однесува на месечната претплата, минималниот месечен надомест, сумата 

вклучена во месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите по 

претплатничка линија на тарифните модели Business Е45 Plus и Business Е345 Plus. 

 

Тарифен модел 
Business Е45 

Plus 

Business Е345 

Plus 

Цена за повици кон сопствена мобилна и сите 

национални фиксни мрежи (денари/минута) 
4,248 4,248 

Цена за повици кон останати национални 

мобилни мрежи (денари/минута) 
8,142 7,434 

Цена за повици во рамки на компанијата (CUG) 0 0 

Месечна претплата (денари) 0 0 

Минимален месечен износ што треба да се 

потроши по линија (денари) 
53,1 407,1 

*Цените важат во текот на целиот ден. 

  
Цени за SMS, MMS, интернет и видео повици 

 

Услуга Цена со ДДВ 

Кратки пораки (SMS) (денари/порака) 5,79 

Мултимедијални пораки (MMS) (денари/порака) 17,7 

Интернет (денари/MB) 1 

Видео повици (денари/минута) 7,08 

*Цените важат во текот на целиот ден. 
* Цената 1 денар за МB важи од 01.10.2017 

 
Дефиниции за Business E45 Plus и Business E345 Plus тарифниот модел 

 

> Минималниот месечен износ што треба да се потроши за тарифниот модел Business E45 

Plus  е 53,1 денари, а  за Business E345 Plus изнесува 407,1 денари по Претплатничка 

линија. Во минималниот месечен износ што треба да се потроши влегува сообраќајот, 

односно разговорите остварени кон сите национални и меѓународни дестинации, SMS, 

MMS и интернет сообраќајот и сообраќајот кон услугите со додадена вредност. Во 

минималниот месечен износ што треба да се потроши не влегува сообраќајот остварен во 

роаминг. 

> Доколку Корисникот во текот на месецот има потрошено износ кој е помал од 

дефинираниот минимален месечен износ што треба да се потроши, тогаш на Корисникот 

ќе му се наплати износот од минималниот месечен износ што треба да се потроши. 

Минималниот месечен надомест се наплатува на крајот на месецот. 

> Тарифирањето на повиците и услугите кон сите национални мобилни оператори и 

фиксната мрежа е по секунда, по почетен интервал од 60 секунди кај двата тарифни 

модели Business E45 Plus и Business E345 Plus 

> Тарифирањето на меѓународните повици и кај двата тарифни модели е на интервали од 

30 секунди  

> Тарифирањето на интернет услугата е на интервали од 10 KB.  

> Конференциска врска: секој повик во конференциска врска се наплаќа поединечно 

> Цената од 0 мкд/мин во CUG важи до 3000 искористени минути во рамките на CUG. 
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> Цената по минута над 3000 искористени минути изнесува 2,242 денари/минута. 

 
Пенал за деактивација 

 

> Еднократниот износ во случај на раскинување на договорот пред истек на неговото 

времетраење на тарифните модели Business Е45 Plus и Business Е345 Plus изнесува 3.540 

денари за секоја деактивирана претплатничка линија/услуга/сервис. 
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iPhone ONE  

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на тарифните модели iPhone ONE. 

 

Тарифен модел 
iPhone ONE 

iPhone ONE S iPhone ONE M iPhone ONE L 

Месечна претплата МКД 799 1.599 3.199 

Вклучен сообраќај за 

национални разговори 
мин 500 1000 6000 

Вклучени национални SMS 

пораки 
SMS 0 500 5000 

Вклучен интернет сообраќај MB 5.120 10.240 20.480 

Бесплатни разговори кон 

сопствена мрежа (мобилна и 

фиксна) 

Мин. неограничено  

Бесплатни разговори во 

рамки на компанијата – CUG 

(за бизнис корисници) 

Мин. неограничено  

Вклучен сообраќај за 

меѓународни разговори и 

дојдовни повици во роаминг 

Мин. - - 200 

Повици кон сите национални 

мрежи по искористување на 

бесплатните* 

МКД/ 

мин. 
4 3 2 

Цени за основни услуги 

Тарифен модел 
iPhone ONE 

iPhone ONE S iPhone ONE M iPhone ONE L 

SMS национални (по 

искористување на 

бесплатните) 

МКД/SMS 4 3 2 

SMS меѓународни МКД/SMS 4 3 2 

MMS                  МКД/MMS 4 3 2 

Интернет  

(по искористување 

на бесплатниот) 

МКД/MB 1 1 1 

Видео повици МКД/мин.  7,08 7,08 7,08 

*Цените важат во текот на целиот ден. 
**Тарифирање: Повици 60+60 секунди      
***Мобилен интернет 10kb + 10kb  
* Цената 1 денар за МB важи од  01.10.2017 
 
 

Дефиниции за iPhone ONE тарифните модели 

> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата за iPhone ONE тарифните модели се наплатува за тековен месец. 

> Вклучените минути за национални и меѓународни разговори може да се користат во текот 

на целиот ден за говорни повици, додека корисникот не е во роаминг (HPLMN). 
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Вклучените минути за национални и меѓународни разговори не може да се користат кога 

корисникот е во роаминг. Вклучените минути за национални и меѓународни разговори не 

може да се користат за сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS). Исклучок од 

ова правило е тарифниот модел iPhone ONE L кој вклучениот сообраќај за меѓународни 

разговори и дојдовни повици во роаминг (200 минути) може да ги користи додека е во 

роаминг.  

> Нови активации на Mobile TOTAL Team линии и Mobile E99 линии во комбинација со iPhone 

ONE тарифните модели не се дозволени. 

> Миграции од еден во друг тарифен модел се возможни само во рамки на тековната iPhone 

ONE понуда на тарифни модели. И тоа, миграција од iPhone ONE S кон iPhone ONE M и 

iPhone ONE L и миграција од iPhone ONE M кон iPhone ONE L се дозволени безусловно. 

Додека, миграции од iPhone ONE L кон iPhone ONE M и iPhone ONE S, како и од iPhone ONE 

M кон iPhone ONE S не се дозволени.  

> Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во случај 

на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот. 

> Дополнителни промоции кои се однесуваат на тарифните модели се наведени во 

продажната понуда која се наоѓа на официјалната веб страна. 

 
Преглед на пенали  

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

Тарифен модел 

Еднократен пенал за 

деактивација 

(денари) 

iPhone ONE S 7.080 

iPhone ONE M 14.160 

iPhone ONE L 28.320 
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CARE портфолио  

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на тарифните модели Mobile Total Care, Fix Total Care и Mobile 

Net Total Care. Тарифните модели Mobile Total Care, Fix Total Care и Mobile Net Total Care 

се валидни од 15.11.2012. 

 
Карактеристики на тарифните модели 

Mobile TOTAL CARE 

Месечна претплата МКД 199 

Вклечен национален сообраќај мин. 40 

Вклучени национални SMS пораки SMS 300 

Вклучени национални MMS пораки MMS 300 

Вклучен интернет сообраќај MB 300 

Вклучени минути кон корисници на 

ONE тарифни модели (мобилна и 

фиксна)* 

мин. 
1000 мин. кон ONE 

тарифни модели 

Bundled minutes towards CUG мин. - 

Bundled minutes towards int'l 

destinations 
мин. - 

Цена на повици кон национални 

мрежи  
ден. 6,8 

SMS кон сите национални мрежи  мкд. 4,8 

SMS (интернационални) мкд. 4,8* 

MMS кон сите национални мрежи мкд. 4,8 

Мобилен интернет (по 1 MB) мкд. 1 

Видео повици кон сите национални 

мрежи 
мкд. 7,08 

Интервал на тарифирање (разговори) сек. 60+60 

Интервал на тарифирање (мобилен 

интернет) 
kB 10+10 kB 

Субвенција мкд. 2 

Fix TOTAL CARE 

Месечна претплата МКД 199 

Вклучени минути кон корисници на 

ONE тарифни модели (мобилна и 

фиксна)* 

мин. 
400 мин. кон ONE 

тарифни модели 

Цена на национални повици кон 

фиксни мрежи 
мкд 1 

Цена на повици кон национални 

национални мобилни мрежи 
мкд 6,8 

Интервал на тарифирање sec. 60+60 

Технологија   FixGSM 

Mobile Net TOTAL CARE 

Месечна претплата МКД 299 

Вклучен интернет сообраќај GB 4 
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Интернет  мкд/MB 0,6 

Интервал на тарифирање сек. 100+100 

*За корисниците со uSIM картичка цената за меѓународни пораки изнесува 5,9 денари. 
**Цените важат за повици кон сите национални мобилни и фиксни мрежи во текот на целиот ден. 

* Цената 1 денар за МB за Mobile TOTAL CARE важи од  01.10.2017 
 

Дефиниции за TOTAL CARE тарифните модели 

> Тарифирањето на интернет сообраќајот кај Mobile Total Care тарифниот модел е на 

интервал од 10 kB, додека Тарифирањето на интернет сообраќајот кај Mobile Net Total 

Care тарифниот модел е на интервал од 100 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата за сите Care тарифните модели се наплатува еден месец однапред. 

> Вклучените минути за национални и меѓународни разговори може да се користат во текот 

на целиот ден за говорни повици, додека корисникот не е во роаминг (HPLMN). 

Вклучените минути за национални и меѓународни разговори не може да се користат кога 

корисникот е во роаминг. Вклучените минути за национални и меѓународни разговори не 

може да се користат за сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS).  

> Вклучените минути за разговори кон мрежата на операторот може да се користат во текот 

на целиот ден за говорни и видео повици, додека корисникот не е во роаминг (HPLMN). 

Вклучените минути за разговори кон мрежата на операторот не може да се користат кога 

корисникот е во роаминг. Вклучените минути за разговори кон мрежата на операторот не 

може да се користат за сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS). 

> Вклучените бесплатни SMS и MMS пораки може да се користат за испраќање пораки во 

текот на целиот ден , кон сите национални мрежи, додека корисникот не е во роаминг 

(HPLMN). Вклучените бесплатни SMS и MMS пораки не може да се користат кога 

корисникот е во роаминг. Вклучените бесплатни SMS и MMS пораки не може да се 

користат за сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS). 

> Како повици/SMS во мрежата на ONE се тарифираат повиците/SMS реализирани од 

корисник на било кој ONE тарифен модел кон корисник на било кој ONE тарифен модел. 

Сите други национални повици/SMS кон корисници на други тарифни модели ќе се 

тарифираат како повици кон други национални мрежи согласно цените наведени погоре. 

> Вклучениот бесплатен интернет сообраќај може да се користи во текот на целиот ден, за 

сообраќај остварен во мрежата на операторот, додека корисникот не е во роаминг 

(HPLMN). Вклучениот бесплатен интернет сообраќај не може да се користи кога 

корисникот е во роаминг. 

> Вклучените минути за бесплатни разговори и  вклучените бесплатни услуги може да се 

користат само во тековниот месец и не можат да се пренесат во следниот месец.  

> Во месецот на активирање/деактивирање, месечната претплата и вклучените бесплатни 

минути и услуги се пропорционални во однос на бројот на денови на користење на 

тарифниот модел. 

> Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во случај 

на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот. 

 
Kарактеристики на пакетите 

> Пакетите се активираат/деактивираат на барање на корисникот. 
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> Во месецот на активација/ деактивација, месечната претплата и минутите/услугите се 

пропорционални со активните денови на користење на пакетот во тој месец. Месечната 

претплата за пакетите се наплатува еден месец однапред. 

> Исклучок од ова е ONE ZONA пакетот, кај кој што месечната претплата не е 

пропорционална со активните денови на користење на пакетот, ниту се наплатува еден 

месец однапред. Попустот од 30% на фактурираниот износ за меѓународни разговори кон 

сите дестинации, се однесува на целиот износ за меѓународни разговори остварен во 

месецот на активација на пакетот. 

> Еднаш активирани, пакетите автоматски се обновуваат секој месец, сè додека корисникот 

не побара нивна деактивација или додека не бидат укинати од страна на операторот. 

Корисниците се во можност да активираат пакет само еднаш месечно. Доколку корисникот 

сака да престане да го користи пакетот, тој мора да го деактивира.  

 

Преглед на пенали 

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот. Кај Mobile TOTAL CARE линиите 

износот на пеналот е 3.540 денари. 

 
Месечна 

претплата 

Еднократен пенал за деактивација 

(денари)* 

од 0 до 1.098 3.540 

од 1.099 до 

1.898 7.080 

од 1.899 до 

2.949 14.160 

2.950 + 28.320 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 
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Mega 5.000 и Mega 10.000 
 

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на тарифните модели Mega 5.000 и Mega 10.000. 

 

Тарифни модели 
Промотивни тарифни модели 

Mega 5.000 Mega 10.000 

Месечна претплата  мкд 499 999 

Вклучен износ за разговори 

кон сите национални мрежи 

во рамки на претплатата 

 мкд 499 999 

Вклучени национални SMS 

пораки 
 SMS 5.000 10.000 

Вклучен интернет 

сообраќај 
 MB 5.000  10.000 

Цена по минута за повици 

кон сите национални 

мобилни и фиксни мрежи  

 

 

 

мкд/мин 
0 0 

Цена за воспоставување на 

повик во рамки на 

претплата без разлика на 

времетраењето на повикот 

 
мкд/ 

повик 
2,495 2,495 

Цена за воспоставување на 

повик по искористување на 

претплатата без разлика на 

времетраењето на повикот 

 
мкд/ 

повик 
5,9 4,9 

SMS национални  

(по искористување на 

бесплатните) 

 мкд/ SMS 5,9 4,9 

SMS меѓународни  мкд/ SMS 5,9 4,9 

MMS  мкд/ MMS 15,9 14,9 

Интернет  

(по искористување на 

бесплатниот) 

 мкд/ MB 1 1 

Видео повици  мкд/мин 7,08 7,08 

*Цените важат за повици кон сите национални мобилни и фиксни мрежи во текот на целиот ден. 
**Услугите се активираат на барање на корисникот 
* Цената 1 денар за МB важи од 01.10.2017 

 

Преглед на пенали 

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

Месечна претплата 
Еднократен пенал за 

деактивација (денари) 

од 0 до 1.098 3.540 

од 1.099 до 1.898 7.080 

од 1.899 до 2.949 14.160 

2.950+ 28.320 
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Mobile Business 

> Ценовникот се однесува на цените за сообраќај кон националните мрежи и меѓународните 

повици на бизнис мобилната телефонија. 

 

Тарифен модел 

Mobile 

Business 

XS 

Mobile 

Business  

S  

Mobile 

Business 

М  

Mobile 

Business  

L  

Mobile 

Busines

s XL  

Mobile 

Busines

s XXL  

Цена* (денари/минута) 6,80 6,80 5,80 4,80 3,60 0 

Цена кон линиите во 

рамки на компанијата 

(денари/минута) 

0 0 0 0 0 0 

Месечна претплата 

(денари) 
149 399 799 1.199 1.999 5.399 

Вклучен бесплатен износ 

(денари) 
0 279 679 1.199 1.999 599 

*Цените важат за повици кон сите национални мобилни и фиксни мрежи во текот на целиот ден. 
За сите цени од 0 денари/минута важи Политиката за фер користење. 

 

Цени за основни услуги 

Услуга Цена  

Кратки пораки (SMS) (денари/порака) 4,9 

Мултимедијални пораки (MMS) 

(денари/порака) 15 

Интернет (денари/MB) 1 

Видео повици (денари/минута) 7,1 
*Цените важат во текот на целиот ден. 

* Цената 1 денар за МB важи од  01.10.2017 
 

Дефиниции за Mobile Business тарифните модели 

> Тарифирањето на меѓународните повици е на интервали од 30 секунди 

> Интернет тарифирањето е на 10 kB 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата за Mobile Business тарифните модели се наплатува еден месец 

однапред 

> Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во случај 

на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот. 

 

Дефиниции на Политиката за фер користење 

> Во Mobile Business XS,S, M, L, XL и XXL тарифата од 0 ден/мин во CUG (тарифа за повици 

во рамки на компанијата) важи до 3000 минути кон CUG дестинациите; над 3000 CUG 

минути, повиците ќе се наплатувааат по CUG тарифа од 2,3 ден/мин 

> Во Mobile Business XXL, важат следниве правила: 

o За дестинации во рамки на мрежата на операторот (мобилни и фиксни), тарифата 

од 0 ден/мин важи до 3000 минути; над 3000 минути, повиците кон сопствена 

мобилна мрежа ќе се наплатуваат 3,6 ден/мин со ДДВ 

o За останатите дестинации (мобилни и фиксни), тарифата од 0 ден/мин важи до 

1000 минути; над 1000 минути, повиците ќе се наплатуваат 3,6 ден/мин со ДДВ 
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Преглед на пенали 

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

Месечна претплата 

Еднократен пенал за 

деактивација 

(денари) 

од 0 до 1.098 3.540 

од 1.099 до 1.898 7.080 

од 1.899 до 2.949 14.160 

2.950 + 28.320 
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Mobile E45 и Mobile E345  

> Ценовникот се однесува на месечната претплата, минималниот месечен надомест, сумата 

вклучена во месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите по 

претплатничка линија на тарифните модели Mobile Е45 и Mobile Е345. 

 

Тарифен модел Mobile Е45 Mobile Е345 

Цена за повици кон сопствена мобилна мрежа и 

сите национални фиксни мрежи 
6,372 6,372 

Цена за повици кон останати национални 

мобилни мрежи (денари/минута) 
6,372 6,372 

Цена за повици во рамки на компанијата (CUG)** 0 0 

Месечна претплата (денари) 0 0 

Минимален месечен износ што треба да се 

потроши по линија (денари) 
53,1 407,1 

***Цените важат во текот на целиот ден. 

 

Цени за SMS, MMS, интернет и видео повици 

Услуга Цена 

Кратки пораки (SMS) (денари/порака) 5,782 

Кратки пораки (SMS) - меѓународни 

(денари/порака) 
5,782* 

Мултимедијални пораки (MMS) 

(денари/порака) 
17,7 

Интернет (денари/MB) 1 

Видео повици (денари/минута) 7,08 

Цените важат во текот на целиот ден. 

*За корисниците со uSIM картичка цената за меѓународни пораки изнесува 5,9 

денари. 

 

Дефиниции за Mobile E45 и Mobile E345 тарифниот модел 

> Минималниот месечен износ што треба да се потроши за тарифниот модел Mobile E45 е 

53,1 денари, а  за Mobile E345 изнесува 407,1 денари по Претплатничка линија. Во 

минималниот месечен износ што треба да се потроши влегува сообраќајот, односно 

разговорите остварени кон сите национални и меѓународни дестинации, SMS, MMS и 

интернет сообраќајот и сообраќајот кон услугите со додадена вредност. Во минималниот 

месечен износ што треба да се потроши не влегува сообраќајот остварен во роаминг. 

> Доколку Корисникот во текот на месецот има потрошено износ кој е помал од 

дефинираниот минимален месечен износ што треба да се потроши, тогаш на Корисникот 

ќе му се наплати износот од минималниот месечен износ што треба да се потроши. 

Минималниот месечен надомест се наплатува на крајот на месецот. 

> Тарифирањето на повиците и услугите кон сите национални мобилни оператори и 

фиксната мрежа е по секунда, по почетен интервал од 60 секунди кај двата тарифни 

модели Mobile E45 и Mobile E345 

> Тарифирањето на меѓународните повици и кај двата тарифни модели е на интервали од 

30 секунди  

> Тарифирањето на интернет услугата е на интервали од 10 KB.  

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 
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> Конференциска врска: секој повик во конференциска врска се наплаќа поединечно 

> Цената од 0 мкд/мин во CUG важи до 3000 искористени минути во рамките на CUG. Цената 

по минута над 3000 искористени минути изнесува 2,242 денари/минута 

 
Пенал за деактивација 

> Еднократниот износ во случај на раскинување на договорот пред истек на неговото 

времетраење на тарифните модели Mobile Е45 и Mobile Е345 изнесува 3.540 денари за 

секоја деактивирана претплатничка линија/услуга/сервис.  

> За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 
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Mobile Postpaid  

> Ценовникот се однесува на цените за сообраќај кон националните мрежи и меѓународните 

повици на постпејд мобилната телефонија. 

 

Тарифен модел 

Mobile 

Postpaid 

XS 

Mobile 

Postpaid 

S  

Mobile 

Postpaid 

М  

Mobile 

Postpaid 

L  

Mobile 

Postpaid 

XL  

Цена* (денари/минута) 6,90 6,90 5,90 4,90 3,60 

Месечна претплата 

(денари) 
239 389 599 1.199 1.999 

Вклучен бесплатен 

износ (денари) 
239 3`89 599 1.199 1.999 

*Цените важат за повици кон сите национални мобилни и фиксни мрежи во текот на целиот ден. 

  

Цени за основни услуги 

Услуга Цена 

Кратки пораки (SMS) (денари/порака) 4,9 

Мултимедијални пораки (MMS) 

(денари/порака) 15,0 

Интернет (денари/MB) 1 

Видео повици (денари/минута) 10,7 
*Цените важат во текот на целиот ден. 

 
Дефиниции за Mobile Postpaid тарифните модели 

 
> Интернет тарифирањето е на 10 kB 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата за Mobile Postpaid тарифните модели се наплатува еден месец 

однапред 

> Корисниците на Mobile Postpaid XS и Mobile Postpaid S можат да додадат една 

дополнителна Team линија без месечна претплата, додека корисниците на Mobile Postpaid 

M, L и XL можат да додадат до 2 дополнителни Team линии без месечна претплата. 

> Team тарифните модели имаат идентични тарифи како и линиите на основните тарифни 

модели, но без месечна претплата и без вклучен износ.  

> При деaктивација на носечката линија, Mobile Team линијата не може да продолжи да 

постои самостојно и корисникот има обврска  да направи промена на тарифен модел или 

декативација на истата. Доколку корисникот не преземе ништо од ова, тогаш Mobile Team 

линијата  ќе биде променета на најнискиот тарифен модел, односно Mobile TOTAL S од 

страна на операторот. 

> Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во случај 

на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот. 

> Дополнителни промоции кои се однесуваат на тарифните модели се наведени во 

продажната понуда која се наоѓа на официјалната веб страна 
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Преглед на пенали 

> Секој корисник кој во текот на својот договор ќе биде исклучен за некоја од услугите од 

портфолиото на ONE брендот кои ги користи во А1 Македонија, ќе му се наплати 

еднократен надоместок при повторна активација. Надоместокот се наплатува на ниво на 

фактура, односно независно колку услуги има корисникот на иста фактура, ќе му се 

наплати еден надоместок. 

 

Месечна претплата 

Еднократен пенал за 

деактивација 

(денари) 

од 0 до 1.098 3.540 

од 1.099 до 1.898 7.080 

од 1.899 до 2.949 14.160 

2.950 + 28.320 
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MOBILE TOTAL 

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на тарифните модели Mobile TOTAL. 

 

Тарифен модел 
MOBILE TOTAL 

S S+ M L XL XXL Team 

Месечна 

претплата 

 

МКД 279 399 699 1.099 1.999 2.699 0 

Вклучен 

сообраќај за 

национални 

разговори 

Мин.  40 40 200 500 1.000 4.000 0 

Вклучени 

национални 

SMS пораки 

SMS 100 100 200 500 1.000 4.000 0 

Вклучени 

национални 

МMS пораки 

 

MMS 

100 100 200 500 1.000 4.000 0 

Вклучен  

интернет  

сообраќај 

 

МB 100 MB 100 MB 

1024 

MB       

(1 GB) 

1024 MB       

(1 GB) 

1024 

MB       

(1 GB) 

10.240 

MB (10 

GB) 

0 

Бесплатни 

разговори 

кон 

сопствена 

мрежа 

(мобилна и 

фиксна) 

Мин. 

1000 

мин кон 

1 број  

1000 

мин  

1000 

мин  

1500 

мин  

1500 

мин  

неогра

ничено 

1000 

мин кон 

1 број  

Бесплатни 

разговори 

во рамки на 

компанијата 

– CUG (за 

бизнис 

корисници) 

Мин. 
3000 

мин  

3000 

мин  

3000 

мин  

3000 

мин  

3000 

мин  

6000 

минути  
/- 

Вклучен 

сообраќај за 

меѓународн

и разговори 

Мин. - - - - 150*** 200 - 

Повици кон 

сите 

национални 

мрежи по 

искористува

ње на 

бесплатните

* 

МКД/ 

мин.  
6,8 6,8 3,8 2,8 1,8 1,8 6,8 

*Цените важат за повици кон сите национални мобилни и фиксни мрежи во текот на целиот ден. 
**Услугите се активираат на барање на корисникот 
***Вклучениот сообраќај за меѓународни разговори во тарифниот модел Mobile Total XL е достапен 
од 10.05.2012. 
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* Цената 1 денар за МB важи од  01.10.2017 

 
Цени за основни услуги 

 

Тарифен модел 
 Mobile TOTAL 

S S+ M L XL XXL Team 
SMS национални 
(по 
искористување 

на бесплатните) 

МКД/ 
SMS 

4,8 4,8 3,8 2,8 1,8 1,8 4,8 

SMS 
меѓународни* 

МКД/ 
SMS 

4,8 4,8 3,8 2,8 1,8 1,8 4,8 

MMS (по 
искористување 

на бесплатните) 

МКД/ 
MMS 

4,8 4,8 3,8 2,8 1,8 1,8 4,8 

Интернет  
(по 
искористување 
на бесплатниот) 

МКД/ 
MB 

1 1 1 1 1 1 1 

Видео повици 
МКД/ 
мин.  

7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,80 7,08 

Цените важат во текот на целиот ден. 

*За корисниците со uSIM картичка цената за меѓународни пораки изнесува 5,9 денари. 

 
Дефиниции за тарифните модели Mobile TOTAL  

 
> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps.  

> Месечната претплата за Mobile TOTAL тарифните модели се наплатува еден месец 

однапред. 

> Вклучените минути за национални и меѓународни разговори може да се користат во текот 

на целиот ден за говорни повици, додека корисникот не е во роаминг (HPLMN). 

Вклучените минути за национални и меѓународни разговори не може да се користат кога 

корисникот е во роаминг. Вклучените минути за национални и меѓународни разговори не 

може да се користат за сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS).  

> Вклучените минути за разговори кон мрежата на операторот може да се користат во текот 

на целиот ден за говорни и видео повици, додека корисникот не е во роаминг (HPLMN). 

Вклучените минути за разговори кон мрежата на операторот не може да се користат кога 

корисникот е во роаминг. Вклучените минути за разговори кон мрежата на операторот не 

може да се користат за сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS). 

> Mobile TOTAL Team линиите не може да се користат самостојно, односно може да се 

користат исклучиво во комбинација со линија на било кој Mobile TOTAL тарифен модел, 

според подолу утврдените услови; 

> Корисниците на Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ можат да имаат максимум една 

дополнителна Mobile TOTAL Team линија без месечна претплата, додека корисниците на 

Mobile TOTAL M, L и XL можат да имаат до 2 дополнителни Team линии без месечна 

претплата.  

> Mobile TOTAL Team тарифниот модел има идентични тарифи како Мobile TOTAL S 

тарифниот модел, но без месечна претплата, без вклучени бесплатни минути за разговори 

и без вклучени бесплатни услуги. Истиот единствено има вклучени 1000 бесплатни 

минути за разговори кон еден (1) број.  
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> Дополнителни промоции кои се однесуваат на тарифните модели се наведени во 

продажната понуда која се наоѓа на официјалната веб страна на операторот. 

 
Преглед на пенали 

 

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот. Кај Mobile TOTAL Team линијата 

износот на пеналот е 3.540 денари. 

 

Месечна претплата 

Еднократен пенал за 

деактивација 

(денари)* 

од 0 до 1.098 3.540 

од 1.099 до 1.898 7.080 

од 1.899 до 2.949 14.160 

2.950 + 28.320 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 
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ONE PROMO 
 

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на промотивните тарифни модели One Promo M, One Promo L, 

One Promo M Plus, One Promo L Plus и One Promo XL Plus.  

 

Тарифен модел 
  

One 
Promo 

M* 

One 
Promo L 

One 
Promo M 

Plus* 

One 
Promo L 

Plus 

One 
Promo XL 

Plus 

Месечна претплата МКД 499 599 599 699 999 

Вклучени минути за национални 
разговори 

мин неограничено 

Вклучени SMS пораки кон национални 
мрежи 

SMS неограничено 

Вклучен сообраќај за мобилен интернет GB 5 10 5 10 15 

*тарифните модели се достапни за нови активации и обнови до 5.8.2015 

 

Цени за основни услуги по надминување на бесплатните 

Дестинација Цена 

SMS меѓународни  мкд/ SMS 5,9 

MMS мкд/ MMS 5,9 

Интернет (по искористување на 

бесплатниот) 
мкд/ MB 0,5 

Видео повици кон национални 

мрежи 
мкд/ мин 5,9 

   *Цените важат во текот на целиот ден. 

 

Дефиниции за One Promo M, One Promo L, One Promo M Plus, One Promo L Plus и One 

Promo XL Plus тарифните модели 
 

> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps.  

> Месечната претплата се наплатува за тековен месец. 

> Kорисникот има можност да избере било кој од дополнителните пакети кои припаѓаат на 

групите од пакети достапни за овие тарифни модели, наведени подолу во овој Ценовник. 

> Активации на Team линии без месечна претплата и Е99 линии не се достапни за 

активација со тарифните модели One Promo M, One Promo L, One Promo M Plus, One Promo 

L Plus и One Promo XL Plus. 
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Преглед на пенали 

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

Тарифен пакет 
Еднократен пенал за 

деактивација (денари)* 

One Promo M 3.540 

One Promo L 3.540 

One Promo M Plus 3.540 

One Promo L Plus 7.080 

One Promo XL Plus 7.080 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECT 
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> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на пакети SELECT. 

 
***Услугите се активираат на барање на корисникот. 
 

Цени за основни услуги по надминување на бесплатните за сите SELECT пакети 

Дестинација Цена 

Минути кон сите 

национални 

мрежи (по 

искористување 

на бесплатните) 

 мкд/ мин. 6,9 

SMS национални 

и меѓународни 

(по 

искористување 

на бесплатните)             

 мкд/ SMS 6,9 

MMS                  мкд/ MMS 15 

Интернет  

(по 

искористување 

на бесплатниот) 

 мкд/ MB 1 

Видео повици 

кон национални 

мрежи 

 мкд/ мин 6,9 

*Цените важат во текот на целиот ден. 

 

 

SELECT пакет со телефон 

Select 

пакет 

без 

обврск

и 

Select 

пакет 

со 

телефо

н 1* 

Select 

пакет 

со 

телефо

н 100 

Select 

пакет 

со 

телеф

он 

150 

Select 

пакет 

со 

телеф

он 

200 

Select 

пакет 

со 

телефо

н 300 

Select 

пакет 

со 

телеф

он 

400 

Месечна 

претплата МКД 0 99 149 199 249 349 449 

Вклучени минути  

кон сопствена 

мрежа (мобилна 

и фиксна) 

мин. ⁄ 

1000 

мин кон 

1 број  

100 150 200 300 400 

Вклучени минути 

кон национални 

мрежи мин. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

Вклучен мобилен 

интернет MB ⁄ 100 100 150 200 300 400 

Минимален број на 

активни  дополнителни 

пакети 

 1 1 1 2 2 3 3 
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Дефиниции за SELECT пакетите 

> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Месечната претплата за сите SELECT пакети се наплатува за тековен месец. 

> Team линии без месечна претплата не се достапни во тарифното портфолио – SELECT. 

> За секој тарифен пакет дефиниран е минимален број на дополнителни пакети кој 

корисникот мора да ги активира. Нема ограничување за видот на пакети кои ќе бидат 

активирани, корисникот има можност да избере било кој од дополнителните пакети кои 

припаѓаат на групите од пакети наведени подолу во овој Ценовник, и кои се достапни 

единствено за корисниците на SELECT тарифното портфолио. 

> Корисниците на SELECT пакет со телефон 1 во основната месечна претплата имаат 

вклучено 1000 мин кон 1 број, минутите кон избраниот број може да се активираат со 

самата активација/преминување во SELECT пакет со телефон 1. 

> Бизнис корисниците со самата активација на линијата на SELECT без обврски, како и било 

кој SELECT пакет со телефон бесплатно  добиваат 5000 минути (CUG) во рамките на 

компанијата. Повиците во рамките на компанијата (CUG) се однесуваат на повици од една 

мобилна претплатничка линија кон друга мобилна претплатничка линија на ист 

кориснички код. 

> Тарифирањето на повиците e наинтервали од 60 секунди (60 секунди + 60 секунди). 

 

Преглед на пенали  

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

 

SELECT понуда 

Еднократен пенал за 

деактивација 

(денари)* 

SELECT  без обврски 0 

SELECT пакет со телефон 1 3540 

SELECT пакет со телефон 100 3540 

SELECT пакет со телефон 150 3540 

SELECT пакет со телефон 200 7080 

SELECT пакет со телефон 300 14160 

SELECT пакет со телефон 400 14160 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифни модели Select Family и Business Team 
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> Ценовникот се однесува на цените за сообраќај кон националните мрежи и меѓународните 

повици на тарифните модели Select Family и Business Team од постпејд мобилната 

телефонија. 

 

> Во секој тарифен модел, има минимум и максимум број на вклучени мобилни постпејд 

линии како што е наведено во следнава табела: 

 

Тарифен модел 

Select 

Family 500, 

Business 

Team 500 

Select 

Family 

1000, 

Business 

Team 1000 

Select 

Family 

1500, 

Business 

Team 1500 

Business Team 

2500 

Минимален број на постпејд 

линии 
2 2 2 2 

Максимален број на постпејд 

линии 
2 4 6 10 

 

Постпејд тарифни модели Select Family и Business Team 

Тарифен модел 

Select 

Family 

500, 

Business 

Team 500 

Select 

Family 

1000, 

Business 

Team 1000 

Select 

Family 

1500, 

Business 

Team 1500 

Business Team 

2500 

Цена по минута во 

рамки на групата – 

CUG* 

(денари/минута) 

без ДДВ 3,6 3,6 3,6 3,6 

со ДДВ 
4,25 4,25 4,25 4,25 

Цена по минута кон 

сопствена мрежа 

(мобилна и фиксна) 

без ДДВ 5,9 5,5 4,5 4,0 

со ДДВ 
6,97 6,49 5,31 4,72 

Цена по минута кон 

останати национални 

мобилни и фиксни 

мрежи 

(денари/минута) 

без ДДВ 7,9 7,5 7,0 6,5 

со ДДВ 

9,33 8,85 8,26 7,67 

Месечна претплата 

(денари) 

без ДДВ 500 1.000 1.500 2.500 

со ДДВ 590 1.180 1.770 2.950 

Заеднички вклучен 

бесплатен износ 

(денари) 

без ДДВ 500 1.000 1.500 2.500 

со ДДВ 
590 1.180 1.770 2.950 

Заеднички вклучен 

интернет сообраќај 

(MB) - 

50 100 150 250 

Вклучени бесплатни 

минути во рамки на 

групата – CUG (мин) - 

1.000 2.000 4.000 6.000 

 

> Дополнително, платежно одговорното лице може да дефинира и фиксни броеви од 

корисници на ONE тарифни модели (исклучиво од FixGSM технологија) кон кои ќе важи 

CUG тарифата. Максималниот број на фиксни броеви е наведен во следнава табела:  
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Тарифен модел 

Select 

Family 500, 

Business 

Team 500 

Select 

Family 

1000, 

Business 

Team 1000 

Select 

Family 

1500, 

Business 

Team 1500 

Business Team 

2500 

Број на припејд линии 1 2 3 4 

Број на фиксни линии 

(FixGSM) 
1 1 2 2 

 

> Додавањето/отстранувањето/менувањето на припејд и фиксните броеви кај Select Family 

и Business Team тарифните модели ќе биде тарифирано како во следната табела: 

 

Функционалност 

Цена без 

ДДВ 

Цена со 

ДДВ 

Месечна претплата 0 0 

Додавање на број бесплатно бесплатно 

Отстранување на број бесплатно бесплатно 

Менување на број (прво менување во тековниот 

календарски месец) 
бесплатно бесплатно 

Менување на број (следно менување во истиот 

календарски месец) 
100 ден 118 ден 

 

Цени за основни услуги 

Услуга 
Цена без 

ДДВ 

Цена со 

ДДВ 

Кратки пораки (SMS) (денари/порака) 4,9 5,78 

Мултимедијални пораки (MMS) 

(денари/порака) 
15,0 17,70 

Интернет (денари/MB) 1 1 

Видео повици (денари/минута) 6 7,08 

*Цените важат во текот на целиот ден. 
 

Дефиниции за тарифните модели Select Family и Business Team  

> Тарифните планови Select Family и Business Team се планови со заедничко време на 

разговор кое се распределува помеѓу мобилните постпејд претплатнички линии 

активирани од страна на Претплатникот.  

> Секоја од додадените припејд линии во заедничката сметка ќе бидат автоматски 

надополнувани и тоа ќе биде наплатено на заедничката сметка секој месец со однапред 

определен износ за дополнување од 150 ден (со ДДВ) по припејд линија.  

> Месечната претплата се наплатува за еден месец однапред. 

> Претплатничките линии во Select Family и Business Team тарифните модели се активирани 

на име на носителот на договорот. Корисниците на  Select Family и Business Team 

тарифните модели можат да имаат само еден платежно одговорно лице. 

> Тарифирањето на повиците, видео повиците и услугите кон сите национални мобилни 

оператори и фиксната мрежа е по секунда, по почетен интервал од 60 секунди. 

> Тарифирањето на интернет сообраќајот е на интервали од 10 KB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps.  

> Тарифирањето на меѓународните повици е во интервали од 30 секунди. 
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> Конференциска врска: секој повик во конференциска врска се наплаќа поединечно. 

> Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во случај 

на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот. 

 

Преглед на пенали  

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/ услугата/сервисот. 

 

Месечна претплата 

без ДДВ (денари) 

Еднократен пенал за 

деактивација без ДДВ 

(денари) 

Еднократен пенал за 

деактивација со ДДВ 

(денари) 

од 0 до 900 3.000 3.540 

од 901 до 1600 6.000 7.080 

од 1601 до 2500 12.000 14.160 

2500 + 24.000 28.320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECT Промо 
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> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на промотивниот тарифен модел Select Promo. Промотивната 

понуда важи во периодот од 06.09.2013 до 15.11.2013 година 

 

*За неограничените минути кон сите национални мрежи во Р. Македонија важи политика на 
фер користење од 1500 минути за активации/обнови од 06.09.2013 до 09.10.2013. 
*За неограничените минути за Select PROMO кон сите национални мрежи во Р. Македонија не 
важи политика на фер користење за активации/обнови од 10.10.2013 до 15.11.2013.  
 

Цени за основни услуги по надминување на бесплатните за Select Promo 
 

Дестинација Цена 

Минути кон сите 

национални 

мрежи (по 

искористување на 

бесплатните) 

мкд/ мин. 6,9 

SMS национални и 

меѓународни (по 

искористување на 

бесплатните)*         

 

мкд/ SMS 6,9 

MMS мкд/ MMS 15 

Интернет  

(по 

искористување на 

бесплатниот) 

мкд/ MB 1 

Видео повици кон 

национални 

мрежи 

мкд/ мин 6,9 

Цените важат во текот на целиот ден. 

*За корисниците со uSIM картичка цената за меѓународни пораки изнесува 5,9 денари. 

* Цената 1 денар за МB важи од 01.10.2017 

 

 

Дефиниции за SELECT Promo 

> SELECT Promo важи за договори склучени на неопределено време. 

SELECT PROMO Select Promo 

Месечна претплата мкд. 399 

Вклучени минути кон сопствена мрежа мин. ⁄ 

Вклучени минути кон национални мрежи мин. неограничено* 

Вклучен интернет MB 1000 

Минимален број на дополнителни пакети 0 
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> Team линии без месечна претплата не се достапни за овој тарифен модел. 

> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата за сите SELECT Promo се наплатува за тековен месец. 

> Нема ограничување за видот на пакети кои ќе бидат активирани, корисникот има можност 

да избере било кој од дополнителните пакети кои припаѓаат на групите од пакети 

наведени подолу во овој Ценовник, и кои се достапни единствено за корисниците на 

SELECT тарифното портфолио. 

> Бизнис корисниците со самата активација на линијата на SELECT PROMO бесплатно  

добиваат 5000 минути (CUG) во рамките на компанијата. 

> Повиците во рамките на компанијата (CUG) се однесуваат на повици од една мобилна 

претплатничка линија кон друга мобилна претплатничка линија на ист кориснички код. 

 

Преглед на пенали  

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

SELECT понуда 

Еднократен пенал 

за деактивација 

(денари) 

SELECT Promo 0 
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SELECT Promo Plus 399 и SELECT Promo Plus 499 

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на промотивните тарифни модели SELECT Promo Plus. 

 

*За неограничените минути кон сите национални мрежи во Р.Македонија важи политика на фер 

користење од 1500 минути за активации/обнови од 12.12 до 31.12.2013 
*За неограничените минути кон сите национални мрежи во Р.Македонија за активации/обнови 

на Select Promo Plus 399 и Select Promo Plus 499 од 01.01.2014 до 28.02.2014 не важи политика 
на фер користење.   

 
Цени за основни услуги по надминување на бесплатните 

Дестинација 

 
Цена 

Минути кон сите национални мрежи 

(по искористување на бесплатните) 

мкд/ 

мин. 
6,9 

SMS национални и меѓународни (по 

искористување на бесплатните)*            

мкд/ 

SMS 
6,9 

MMS              
мкд/ 

MMS 
15 

Интернет  

(по искористување на бесплатниот) 
мкд/ MB 1 

Видео повици кон национални мрежи 
мкд/ 

мин 
6,9 

Цените важат во текот на целиот ден. 

*За корисниците со uSIM картичка цената за меѓународни пораки изнесува 5,9 денари. 
* Цената 1 денар за МB важи од 01.10.2017 

 

 
Дефиниции за тарифните модели SELECT Promo Plus 

 
> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата наплатува за тековен месец. 

> Team линии без месечна претплата не се достапни со тарифните модели SELECT Promo 

Plus. 

SELECT Promo Plus 
Select Promo Plus 

399 

Select Promo Plus 

499 

Месечна претплата мкд. 399 499 

Вклучени минути кон сопствена 

мрежа (мобилна и фиксна) 
мин. ⁄ ⁄ 

Вклучени минути кон 

национални мрежи мин. неограничено* неограничено* 

Вклучен интернет MB 3072 3072 

Минимален број на дополнителни пакети 0 0 
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> Нема ограничување за видот на пакети кои ќе бидат активирани, корисникот има можност 

да избере било кој од дополнителните пакети кои припаѓаат на групите од пакети 

наведени подолу во овој Ценовник, и кои се достапни единствено за корисниците на 

SELECT тарифното портфолио. 

> Бизнис корисниците со самата активација на линијата на SELECT Promo Plus 399 и SELECT 

Promo Plus 499, бесплатно  добиваат 5000 минути (CUG) во рамките на компанијата. 

 
Преглед на пенали  

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот. SELECT понуда 

Еднократен пенал за деактивација (денари)* 

SELECT Promo Plus 399 3540 

SELECT Promo Plus 499 3540 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 
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Select Promo S 

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на промотивен тарифен модел SELECT Promo S. 

 

SELECT Promo SELECT Promo S 

Месечна претплата мкд. 499 

Вклучени минути кон сопствена 

мрежа (мобилна и фиксна) 
мин. / 

Вклучени минути кон 

национални мрежи 
мин. неограничено 

Вклучени SMS пораки кон сите 

национални мрежи 
SMS / 

Вклучен интернет GB 3 

Минимален број на дополнителни 

пакети 
0 

 
Цени за основни услуги по надминување на бесплатните 

Дестинација Цена 

SMS национални и меѓународни (по 

искористување на бесплатните)*       
мкд/ SMS 6,9 

MMS мкд/ MMS 15 

Интернет  

(по искористување на бесплатниот) 
мкд/ MB 1 

Видео повици кон национални мрежи мкд/ мин 6,9 
Цените важат во текот на целиот ден. 

*За корисниците со uSIM картичка цената за меѓународни пораки изнесува 5,9 денари. 
* Цената 1 денар за МB важи од  01.10.2017 

 
Дефиниции за тарифните модели Select Promo S  

 
> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата наплатува за тековен месец. 

> Активации на Team линии без месечна претплата и Е99 линии не се достапни со 

тарифниот модел SELECT Promo S. 

> Нема ограничување за видот на пакети кои ќе бидат активирани, корисникот има можност 

да избере било кој од дополнителните пакети кои припаѓаат на групите од пакети 

наведени подолу во овој Ценовник, и кои се достапни единствено за корисниците на 

SELECT тарифното портфолио. 

> Бизнис корисниците со самата активација на линијата на SELECT Promo S, бесплатно  

добиваат 5000 минути (CUG) во рамките на компанијата.  

> Вклучените бесплатни единици можат да се користат само во тековниот месец и не можат 

да се пренесат во следниот месец. 

 

 



  

97 
 

Преглед на пенали  

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

SELECT 

понуда 

Еднократен пенал за 

деактивација 

(денари)* 

SELECT 

Promo S 
3540 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 
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SELECT Promo M и SELECT Promo L 

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на промотивните тарифни модели SELECT Promo M и L. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Цени за основни услуги по надминување на бесплатните 

Дестинација Цена 

SMS национални и меѓународни (по 

искористување на бесплатните)*       
МКД/ SMS 6,9 

MMS МКД/ MMS 15 

Интернет (по искористување на 

бесплатниот) 
МКД/ MB 1 

Видео повици кон национални мрежи МКД/ мин 6,9 
Цените важат во текот на целиот ден. 

*За корисниците со uSIM картичка цената за меѓународни пораки изнесува 5,9 денари. 
* Цената 1 денар за МB важи од  01.10.2017 

 

Дефиниции за тарифните модели Select Promo M и L  

 
> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата наплатува за тековен месец. 

> Активации на Team линии без месечна претплата и Е99 линии не се достапни со 

тарифните модели SELECT Prомо M и L. 

> Месечната претплата за SELECT Promo M и SELECT Promo L како и дополнителните пакети 

достапни за нив се наплатува само за тековниот месец т.е. не е еден месец однапред. 

> Нема ограничување за видот на пакети кои ќе бидат активирани, корисникот има можност 

да избере било кој од дополнителните пакети кои припаѓаат на групите од пакети 

наведени подолу во овој Ценовник, и кои се достапни единствено за корисниците на 

SELECT тарифното портфолио. 

> Бизнис корисниците со самата активација на линијата на SELECT Promo M или L, 

бесплатно  добиваат 5000 минути (CUG) во рамките на компанијата.  

 

Преглед на пенали 

SELECT Promo 
SELECT 

Promo M 

Select Promo 

L 

Месечна претплата мкд. 599 699 

Вклучени минути кон сопствена 

мрежа (мобилна и фиксна) 
мин. ⁄ / 

Вклучени минути кон 

национални мрежи 
мин. неограничено неограничено 

Вклучени SMS пораки кон сите 

национални мрежи 
SMS неограничено неограничено 

Вклучен интернет GB 5 10 

Минимален број на дополнителни 

пакети 
0 0 
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> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

SELECT понуда 
Еднократен пенал за 

деактивација (денари)* 

SELECT Promo M 3540 

SELECT Promo L 3540 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска.  
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Smart и Smart Plus  

> Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите 

по претплатничка линија на промотивните тарифни модели SMART S, M, L и SМАRТ M и L 

Plus. 

 

Тарифен модел   
Smar

t S 

Smar

t M 

Smar

t L 

Smart 

M Plus 

Smart L 

Plus 

Месечна претплата МКД 399 499 599 599 699 

Вклучени минути за национални 

разговори 
мин неограничено неограничено 

Вклучени SMS пораки кон 

национални мрежи 
SMS - 

неограничен

о 
неограничено 

Вклучен сообраќај за мобилен 

интернет 
GB 5 20 50 20 50 

 
Цени за основни услуги по надминување на бесплатните 

Дестинација Цена 

SMS национални и меѓународни  МКД/ SMS 5,9 

MMS МКД/ MMS 5,9 

Интернет (по искористување на 

бесплатниот) 
МКД/ MB 0,5 

Видео повици кон национални мрежи МКД/ мин 5,9 

Повици кон сите национални мрежи МКД/ мин 5,9 

*Цените важат во текот на целиот ден. 

 
Дефиниции за Smart S, M, L и Smart M и L Plus тарифните модели 

> Интернет тарифирањето е на 10 kB. 

> Интернет-сообраќајот е со максимална брзина од 10 mbps. 

> Месечната претплата се наплатува за тековен месец. 

> Во месецот на активирање/деактивирање на дополнителните пакети, месечната 

претплата и вклучените бесплатни минути и услуги се пропорционални во однос на бројот 

на денови на користење на дополнителните пакети, освен за ONE ZONA пакетот, каде 

претплатата не е пропорционална на деновите на користење во рамките на еден месец. 

> Активации на Team линии без месечна претплата и Е99 линии не се достапни со 

тарифните модели SMART S, M, L и SМАRТ M и L Plus. 
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Преглед на пенали 

> Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на 

договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го 

имал при активација на линијата/услугата/сервисот.  

 

Тарифен 

пакет 

Еднократен пенал за 

деактивација 

(денари)* 

SMART S 3.540 

SMART M 3.540 

SMART L 3.540 

SMART M Plus 7.080 

SMART L Plus 7.080 

*За корисниците со uSIM картичка пеналите за предвремено раскинување на договорната 

обврска се пресметуваат како износ на месечни претплати до истек на минималното 

времетраење на договорната обврска. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


