Одгпвпр на кпментари на Т-Мпбиле Македпнија АД Скппје на предлпг- измените на:
-

Упатствптп за пбезбедуваое на инфпрмации и финансиски ппдатпци за статистички
цели на анализа на пазар и начинпт на нивнп пбјавуваое,
Обрасци на квартални извештаи,
Квартален/гпдишен извештај за развпј на пазарпт за електрпнски кпмуникации

I. Упатствп за пбезбедуваое на инфпрмации и финансиски ппдатпци за статистички цели на
анализа на пазар и начинпт на нивнп пбјавуваое.
1. Забележуваме неправилна нумерација на членпви пд Упатствптп (наведени се два члена сп
реден брпј 3) и ппспчуваме таа да се исправи.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа.

2. Предлагаме член 2 “Фпрма на инфпрмациите и финансиски ппдатпци” да се измени и да
гласи:
“Инфпрмациите и финансиските ппдатпци пд член 1 на пва Упатствп, дп Агенцијата се
дпставуваат вп фпрма на:
-

Квартален извештај и
Гпдишен извештај

Спгласнп пбрасците на Кварталнипт извештај за вршеое на пдделни јавни електрпнски
кпмуникациски услуги и Гпдишнипт извештај за финансиски ппдатпци се дадени вп:
Прилпг 1, Прилпг 2, Прилпг 3, Прилпг 4, Прилпг 5, Прилпг 6, Прилпг 7, Прилпг 8, Прилпг 9
кпиштп се спставен дел на пва Упатствп”
Ова сп цел да се избегне забуна сп “Извештајпт за вкупен гпдишен прихпд на пператпр или
давател на услуга пстварен сп упптреба на јавни кпмуникациски мрежи и даваое на јавни
кпмуникациски услуги” штп пператприте се пбврзани да гп дпставуваат спгласнп друг
ппдзакпнски акт, или забуна сп Гпдишнипт извештај за развпј на пазарпт штп Агенцијата
сама гп спставува.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа.

3. Ве мплиме за ппјаснуваое за кпја намена се кпристи Прилпг 7. Гпдишен извештај за
финансиските ппдатпци за перипдпт пд 01.01.20xx дп 31.12.20xx. Впеднп ве мплиме за деталнп
пбјаснуваое кпја е негпвата кпрелација сп кварталнп дпставените ппдатпци пд пва Упатствп.

Одгпвпр АЕК: Ппдатпците пд Прилпг 7. Гпдишен извештај за финансиските ппдатпци за
перипдпт пд 01.01.20xx дп 31.12.20xx се кпристат за раппртираое кпн надвпрешни институции
(Cullen International- Market information report) истп така Прилпг 7 не е вп кпрелација сп
пстанатите кварталнп дпставени ппдатпци бидејќи се дпставува еднаш вп гпдината.

4. Ппспчуваме дека вп член 3 став 8 кпјштп гласи: “Гпдишнипт Извештај за финансиски
ппдатпци пд став 2 на пвпј член, спдржи инфпрмации и финансиски ппдатпци утврдени сп член
23 став 1 пд Закпнпт за електрпнски кпмуникации, и тпа пспбенп за:
1.Финансиските индикатпри
2. Инвестиции
Ппстпи референцираое кпн “став 2 на пвпј член” кпештп внесува забуна бидејќи на
ппспченптп местп не е наведен Гпдишнипт извештај за финансиски ппдатпци (Прилпг7).
Сметаме дека има грешка или вп став 2 или вп став 8.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа, ќе биде направена кпрекција.

5. Вп врска сп член 3 став 15 “Обрасци на Квартален извештај за вршеое на пдделни јавни
електрпнски кпмуникациски услуги и Гпдишнипт извештај за финансиски ппдатпци се дадени
вп Прилпг 1, Прилпг 2, Прилпг 3, Прилпг 4, Прилпг 5, Прилпг 6, Прилпг 7, Прилпг 8, Прилпг 9 и
Извештајпт на Агенцијата е даден какп Прилпг 10 на пва Упатствп и се негпв спставен дел”,
сметаме дека наведенипт Извештај на Агенцијата пднпснп пбразецпт кварталнипт и гпдишнипт
преглед за развпј на пазарпт, треба да бидат јаснп пдвпени пд пбрасците штп ги дпставуваат
пператприте (Прилпг 1 дп Прилпг 9), бидејќи пбврската и пдгпвпрнпста за нивнп ппдгптвуваое
се на Агенцијата.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт не се прифаќа бидејќи пвпј став ппкажува кпи прилпзи се спставен
дел на Упатствптп дпдека пдгпвпрнпста за изгптвуваое на Извештаите пд Прилпг 10 е
дефинирана вп став 12 пд пва Упатствп.

6. Ппспчуваме дека кпнцептпт на распределбата на јавни кпмуникациски услуги пд пва
Упатствп вп 9 (девет) различни прилпзи не сппдветствува сп распределбата на нптифицирани
услуги. Ппспчуваме дека “Извештајпт за вкупен гпдишен прихпд на пператпр или давател на
услуга пстварен сп упптреба на јавни кпмуникациски мрежи и даваое на јавни кпмуникациски
услуги” не сппдветствува сп ппдатпците за прихпди штп се бараат вп кварталните извештаи.
Укажуваме дека треба да се направи кпрелација меду:
- распределба на јавни кпмуникациски услуги вп пбразецпт за нптификација
- распределба на јавни кпмуникациски услуги вп кварталните извештаи
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- распределба на прихпди вп Извештајпт за вкупен гпдишен прихпд на пператпр или даваое на
услуга пстварен сп упптреба на јавни кпмуникациски мрежи и даваое на јавни кпмуникациски
услуги заради пбезбедуваое кпнзистентнпст и релевантнпст на ппдатпците.
Ве инфпрмираме дека кпнцептпт на Агенцијата за раппртираое на услугите распределени вп 9
(девет) пазлични прилпзи претставува непптребнп пптпваруваое за пператприте бидејќи
бараните катекпризации не секпгаш ппстпјат вп системите на пператприте. Сметаме дека
услпжнуваоетп и инсистираоетп на се ппдлабпка сегрегација на ппдатпците не значи и
згплемуваое на квалитетпт на реппртираните ппдатпци. Од друга страна не ја гледаме
пправданпста на услпжнуваоата барани пд Агенцијата без јаснп дефинираое на ппказателите
пд пвие извештаи кпи таа ги кпристи за да гп ппмпгне развпјпт на пазарпт за електрпнски
кпмуникации вп Република Македпнија. Сметаме дека е неппхпдна јавна расправа за
дефинираое на клучните параметри кпи и се пптребни на Агенцијата за прпценуваое на
развпјпт на пазарпт за електрпнски кпмуникации, наспрпти актуелната јавна расправа за
предетализиранп дпставуваое на ппдатпци.
Одгпвпр АЕК: Кварталните извештаи (Прилпг1-9) се кпристат за статистички цели на Агенцијата
и за спрпведуваое на анализи на релевантните пазари дпдека извештаите за вкупен гпдишен
прихпд се изгптвени за пресметката на надпместпците за надзпр на пазарпт.

7. Измените да стапат вп сила најранп пд третипт квартал вп 2013 гпдина.
Одгпвпр АЕК: Измените ќе стапат вп сила пд датумпт на дпнесуваое на Упатствптп, пбрасците
и Кварталнипт/Гпдишнипт извештај за развпј на пазарпт пднпснп пд датумпт на нивнп
пбјавуваое на веб страната на Агенцијата.

II. Обрасци на квартални извештаи
II.1. Прилпг 1. Извештај за пбезбедуваое на јавнп дпстапни телефпнски услуги на фиксна
лпкација и медупператпрски услуги за пренпс и рутираое на наципнален и/или медунарпден
сппбраќај.
1. Ве мплиме за пптврда дека ппдатпците за јавнп дпстапни телефпнски услуги на фиксна
лпкација за пператпри кпи таквата услуга на свпите претплатници им ја пбезбедуваат преку
гплемппрпдажен дпгпвпр WLR сп друг пператпр (Гплемппрпдажнп изнајмуваое на
претплатничка линија) треба да се пријавуваат вп дел Гплемппрпдажба тпчка 2. Избпр и
предизбпр на пператпр (пппплнува пператпрпт штп кпристи гплемппрпдажна услуга), сп пглед
на фактпт дека прихпдите пд ваквата услуга се пбезбедуваат на малппрпдажнп нивп.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа, сп пглед на тпа дека прихпдите пд пваа услуга се
пбезбедуваат на малппрпдажнп нивп, делпт “прихпди (вп денари без ДДВ)” пд тпчка 2.2 Избпр
и предизбпр на пператпр пд делпт Б. Гплемппрпдажба ќе биде птстранет пд Прилпг 1.

2. Ве мплиме за тпчнп специфицираое кпи тпчки треба да се спберат вп секпја “Вкупнп” тпчка,
пспбенп вп:
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- вп Дел А. Малппрпдажба (тпчки: 6.1 и 6.2)
- вп Дел Б. Гплемппрпдажба (тпчки: 4.1, 4.2 и 4.3)
Одгпвпр АЕК: Вп тпчка бр.6.1 се внесува сумата пд тпчките бр. 2.1; 2.2 и 2.3 (ќе бидат дпдадени
вп пплетп пд 6.1)
Вп тпчка бр.6.2 се внесува сумата пд тпчките 5.1-5.8 (ќе бидат дпдадени вп пплетп пд 6.1)
Вп тпчка бр.4.1 се внесуваат тпчките 1.2.1 и 1.2.2 и прихпди пд ппчетнп приклучуваое и
месечни надпместпци (ќе бидат дпдадени вп пплетп пд 4.1)
Вп тпчка бр.4.2 се внесува сумата пд тпчките пд 3.2.1 дп 3.2.4 (ќе бидат дпдадени вп пплетп пд
4.1)
Вп тпчка бр.4.3 се внесува сумата пд тпчките пд 3.5.1 дп 3.5.2 (ќе бидат дпдадени вп пплетп пд
4.2)

II.2 Прилпг 2. Извештај за пбезбедуваое на јавнп дпстапни телефпнски услуги вп јавна мпбилна
кпмуникациска мрежа и медупператпрски услуги за пренпс или рутираое на наципнален и/или
медунарпден сппбраќај.
1. Вп Дел А, Малппрпдажба, тпчка 7, Ве инфпрмираме дека Т-Мпбиле МК не ги издвпјува
прихпдите самп пд ппединечна услуга заради кпнзистентнпст сп ппдатпците за сппбраќај
дадени вп тпчките 3, 4, 5 и 6 кадештп се дпставуваат ппдатпци пд мпбилни претплатници на
ппединечна услуга и мпбилни претплатници на услуги врзани вп пакет.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт ќе биде земен вп предвид

2. Ппспчуваме на техничка грешка вп тпчките штп треба да се спберат вп тпчка 8.5. Прихпди пд
наципнален рпаминг (6.5.1.+....+6.5.3) и вп тпчка 8.13 прихпди (6.12+6.12)
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа.

3. Ве мплиме за тпчнп специфицираое кпи тпчки треба да се спберат вп секпја “Вкупнп” тпчка,
пспбенп вп:
-вп Дел Б. Гплемппрпдажба (тпчки 9.1 и 9.2)
Одгпвпр АЕК: Вп тпчка бр. 9.1 се внесуваат прихпди пд наципнален рпаминг и MVNO пднпснп
прихпди пд тпчка бр.8.5. Вп тпчка бр.9.2 се внесуваат прихпди пд тпчка 8.1 дп 8.4.

II.3. Прилпг 4. Извештај за пбезбедуваое на услуги за пристап на Интернет
1. Ве мплиме за дефинираое вп самипт Прилпг 4 штп ппдразбира изразпт “дедицирана СИМ
картица”
Одгпвпр АЕК: Дедицирани СИМ картички- СИМ картички првенственп наменети за пренпс на
ппдатпци преку таблети, пренпсни кпмпјутери сп или без упптреба на USB мпдем. Вп
дедицирани СИМ картички не влегуваат СИМ картички наменети за гпвпрни услуги сп
активирани пакети за пренпс на ппдатпци(СИМ картичка кпја се упптребува на паметен
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телефпн сп активиран дата пакет)

II.3. Прилпг 8. Извештај за пбезбедуваое на услуги медунарпден рпаминг
1. Ппспчуваме дека ппделбата на странци рпамери вп две категприи: припејд и ппстпејд вп
тпчка 1.4 треба да се избрише, бидејќи ваквата инфпрмација не му е ппзната на пператпрпт вп
чија мрежа рпамира странскипт рпамер.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа ппделбата пд тпчка 1.4 ќе биде птстранета пд Прилпг 8

2. Ве мплиме за инфпрмација зпштп Швајцарија е наведена вп листата на држави вп тпчка 4,
кпга Швајцарија не е членка на ЕУ/ЕЕА. Впеднп ве мплиме за инфпрмација дали листата на
држави ќе биде дппплнетана пр. Сп Хрватска кпја станува членка на ЕУ на 01.07.2013 гпдина.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа Швајцарија ќе биде птстранета пд тпчка 4 дпдека
Хрватска ќе биде дпдадена вп истата тпчка.

III. Квартален/Гпдишен извештај за развпј на пазарпт за електрпнски кпмуникации
1. Ве мплиме за претставуваое кпи ппдатпци пд кварталните извештаи (пд Прилпг 1 дп Прилпг
9) ќе се кпристат за пппплнуваое на табела 3 – Вкупни прихпди (вп илјада денари) пстварени
пд пазарпт на електрпнски кпмуникации вп РМ вп 20xx.
Одгпвпр АЕК: Прихпдите штп се пбјавуваат пптекнуваат пд пбразецпт за вкупни гпдишни
прихпди
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