Одговор на коментари на Македонски Телеком АД Скопје на Предлог:
- Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор остварен со употреба на
јавни комуникациски мрежи и/или давање на јавни комуникациски услуги
услуги.
Коментар на МКТ
Член 2(3)

Член 2(4)

(3)
Извештајот од став 1 на овој член содржи Предлагаме да се специфицира ставката "Обезбедување на други услуги"
финансиски податоци за вкупни годишни приходи бидејќи приходи од други/останати услуги е широк поим и не е
остварени со:
прецизирано кои видови на приходи конкретно треба да ги опфати оваа
ставка. Сметаме дека Агенцијата треба да отвори дискусија со операторите
а)
Обезбедување на јавно достапни телефонски и да се утврди кои категории на приходи треба да влезат во оваа ставка со
услуги на фиксна локација;
цел идентична примена.
б)
Обезбедување на јавно достапни телефонски Одговор АЕК: Ставката приходи остварени со Обезбедување други услуги
услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа;
треба да се пополнува од страна на операторите
оператори кои се нотифицирани за
в)
Обезбедување
ање на меѓуоператорски услуги;
Обезбедување на други услуги.
г)
Обезбедување на услуги за пренос на податоци;
д)
Обезбедување
на
услуги
поврзани
со
радиодифузија;
ѓ)
Обезбедување на услуги на давање јавна
електронска комуникациска мрежа под наем
е)
Обезбедување на други услуги.
(4)
Во вкупниот годишен приход остварен со
Предлагаме да не се вклучуваат приходите од големопродажни услуги кои
обезбедување на меѓуоператорски услуги (пренос или
еден оператор ги фактурира на друг оператор, а тој друг оператор
рутирање на национален и/или меѓународен сообраќај)
понатаму остварува приходи од тие услуги за сопствена малопродажба,
малоп
не треба да биде вклучен фактурираниот приход од
како што е случајот со приходите од транзитирање на сообраќај. Пример за
завршување на повик во јавни комуникациски мрежи
ова би биле приходи од големопродажни bit-stream
bit
пакети ниво 4
(национален и/или
и меѓународен сообраќај) кој се
(препродажба).
фактурира како приход во случај на транзитирање на
Сметаме дека на ваков начин нема да се дуплираат приходите кои ќе ги
сообраќај кој завршува во други јавни комуникациски
доставуваат операторите
мрежи. Операторите кои обезбедуваат јавна
Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа. Агенцијат се согласува дека
комуникациска мрежа и/или услуга кои остваруваат
овие приходи се дуплираат и од тие причини е предвидено да не се

ваков вид на приход треба да достават
остават изјава во која
детално се прикажани ставките и износите на таквите
остварени приходи, со која се потврдува дека
фактурираниот износ по наведениот основ претставува
приход на операторот каде транзитираниот сообраќај
завршува. Изјавата мора да биде заверена
аверена со потпис од
законскиот застапник на операторот кој обезбедува јавна
комуникациска мрежа и/или услуга а документот со кој
се потврдува овластувањето на законскиот застапник
мора да биде заверен со печат на операторот кој
обезбедува јавна комуникациска
ска мрежа и/или услуга и
истите се доставуваат до Агенцијата.
Член 3

вклучува фактурираниот приход од транзитирање на повик на пример,
но поради евиденција на овие видови на приходи Агенцијата
А
за
Електронски Комуникации смета дека е потребно истите да бидат
посебно изразени заради увид на истите.

Во рамките на член 3, предлагаме да се дефинира нов став со кој ќе се
регулира дека Агенцијата треба да објави транспарентен извештај во
односс на тоа кој оператор колкав годишен надомест платил со цел јавноста
да биде запознаена со внесот на операторите за надзор на пазарот.
Предлагаме Агенцијата да не ги објавува точните имиња на операторите
туку податоците да се објавуваат во форма:
Оператор 1: xxx денари
Оператор 2: xxx денари
Оператор 3: xxx денари
Оператор 4: xxx денари
Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа, Агенцијата за електронски
комуникации на својата веб страна објавува Годишен извештај за развој
на пазарот за електронски комуникации во кој се објавува вкупниот
приход од сите оператори остварен на пазарот за електронски
комуникации поделен според услуги од нотификацијата на операторите.

