
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 47 од Законот за
електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за
електронски комуникации, на с останокот одржан на ден 01.09.2008 година донесе

ПРАВИЛНИК
за начинот на водење на  посебно сметководство за активностите

поврзани со интерконекција и/или пристап

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот на водење н а посебно
сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап од
страна на оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни
фиксни говорни телефонски мрежи и услуги или на релевантните пазари на јавни
мобилни телефонски мрежи и услуги (во натамошниот текст: Оператор).

Член 2
Појаснувања и дефиниции

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за електронските
комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:

а) Деловни активности на основна мрежа (во натамошниот текст
основна мрежа) се обезбедување на големопродажни услуги за
интерконекција и/или пристап со цел да се овозможи претплатниците
од едниот оператор да комуницираат со претплатниците на истиот
или други оператори или да прист апат до услугите понудени од друг
оператор.
Овие услуги вклучуваат приклучок и пренос на повици, изнајмени
линии и пренос на податоци. Дополнително активностите на
основната мрежа може да понудат други услуги на операторите.
Сметките за активностите на о сновната мрежа ги вклучуваат
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трошоците, приходите и вложениот капитал во врска со
обезбедувањето на овие услуги.

б) Деловни активности на пристапна мрежа (во натамошниот текст
активности на пристапна мрежа ) се обезбедување на поврзување со
основната мрежа, и ги вклучуваат и активностите преку кои се
обезбедува поврзување на крајни корисници на големопродажен пазар
со основната мрежа, како внатрешно така и со други оператори.
Сметките за активностите на пристапната мрежа ги вклучуваат
трошоците, приходите и вложениот капитал поврзани со
обезбедување и одржување на поврзувањето со основната мрежа.
Активностите на пристапната мрежа ги вклучуваат сите мрежни
елементи наменети за крајни корисници, на пример претплатнички
картички во комутациски центар.

в) Деловни активности за малопродажба (во натамошниот текст
активности за малопродажба) се обезбедување услуги за крајни
корисници, како што се инсталирање на претплатничка линија и
телефонски сообраќај, изнајмена линија на малопродажен пазар,
јавни говорници, пристап до служба за информации за
претплатниците, како и интернет пристап и услуги со посебна цена на
чинење (со додадена вредност).
Сметките за активностите за малопродажба ги вклучуваат трошоците,
приходите и вложениот капитал коишто произлегуваат од
обезбедувањето на овие услуги до крајни корисници.

г) Други деловни активности (во натамошниот текст други активности)
се сите други активности кои не се определени во точките а, б, в од
овој член на правилникот. Сметките на другите активности ги
вклучуваат трошоците, приходите и вложениот капитал поврзани со
обезбедувањето на овие активности. Овие активности треба да ги
вклучат активностите поврзани со производство, продажба,
изнајмување или одржување на опрема, билинг и други активности
кои не се поврзани со обезбедување на електронски комуникациски
мрежи или услуги.

д) Деловни активности за интерконекција (во натамошниот текст
активности за интерконекција) се сите активности поврзани со
интерконекција за започнување и завршување на повици во мрежата
и транзит на повици низ мрежата на Операторот. Трошоците за
интерконекција со електронските комуникациски мрежи на други
оператори за завршување на повици започнати во мрежата на
Операторот, ќе се запишат на сметките за активностите за
интерконекција. Сметките за овие активности за интерконекција ќе ги
вклучат трошоците, приходите и вложениот капитал поврзани со
активностите за интерконекција.

ѓ) Деловни активности за изнајмени линии (во натамошниот текст
активности за изнајмени линии) се сите активности поврз ани со
обезбедување изнајмени линии во врска со основната мрежа
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(вклучувајќи ги и терминираните сегменти на изнајмените линии на
ниво на основната мрежа). Сметките за активностите за изнајмени
линии треба да ги вклучат трошоците, приходите и вложениот
капитал поврзани со активностите за изнајмени линии.

е) Трансфер на трошоци се применува за производи и услуги кои
активностите на основната мрежа, активностите на пристапната
мрежа, активностите за малопродажба и другите активности ги нудат
на активностите за интерконекција и активностите за изнајмени
линии.

ж) Сметководствен систем на трошоци е збир на правила што го
определуваат учеството на приходите, трошоците и капиталот
наменет за одредени активности и услуги .

з) Директни трошоци се трошоци кои директно и недвосмислено
произлегуваат од обезбедувањето на конкретен производ или услуга
на Операторот.

ѕ) Индиректни трошоци се трошоци кои неспорно можат да се поврзат
со обезбедувањето на конкретен производ или услуга на Операторот,
имајќи го предвид односот меѓу овие трошоци и директните
трошоци. Овие трошоци ќе се распределат на релевантниот производ
или услуга врз основа на нивниот причинител. Корпоративни
општи трошоци, како дел од индиректните трошоци се трошоци кои
не произлегуваат од обезбедувањето н а конкретен производ или
услуга на Операторот на големо или за продажба на мало, но се
поврзани со обезбедувањето на конкретниот производ или услуга .

и) Услуги за продажба на големо се јавни комуникациски услуги што
ги обезбедува Операторот за други оп ератори на јавни
комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски
услуги.

ј) Услуги за продажба на мало се јавни комуникациски услуги што ги
обезбедува Операторот за своите крајни корисници .

к) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методологија за пресметка на
трошоци.

л) Инкремент е определено и конечно количество производи или услуги
кои ги дава Операторот. Инкременталниот трошок е трошокот
предизвикан од дополнително обезбедување на дефиниран инкремент
на услуги, или трошокот што се заштедува кога дефинираниот
инкремент на услуги не се обезбедува повеќе. Инкременталниот
трошок се добива со додавање или одземање на инкремент од услуги
и со идентификување на ефектот врз категории на трошоци,
користејќи однос трошок/количество.



II ОБВРСКИ НА ОПЕРАТОРОТ

Член 3
Сметководствени принципи

Операторот треба водењето на посебното сметководство и извештаите за
посебно сметководство да ги изготвува согласно следните сметководствени
принципи:

а) Приоритет– запазување на хиерархиската поставеност на редосле дот
на документите при изготвување на извештаите.

б) Објективност и недискриминација- секое распределување на
приходите, трошоците и вложениот капитал да биде објективно и да
не оди во полза на кој било оператор, производ, услуга, компонента,
активност или р асчленета активност.

в) Доследност - изготвувањето на извештаите да биде на ист начин за
секоја година. Таму каде што има материјални промени на
сметководствените принципи, методите на распределба (алокација)
или сметководствените политики кои имаат материја лен ефект на
информациите искажани во финансиските извештаи на деловните
активности, деловите на финансиските извештаи од претходните
години каде што има промени да бидат повторно преформулирани.

г) Транспарентност- употребените методи на распределба на
приходите, трошоците и вложениот капитал да бидат транспарентни.
Трошоците и приходите кои се распределени на деловните
активности мора да бидат посебно разграничени.

Член 4
Недозволено субвенционирање

Операторот не може да ги користи приходите добиени од об езбедување
производи и услуги на релевантен пазар на кој е определен за оператор со
значителна пазарна моќ за покривање на трошоците направени при обезбедување
производи и услуги по цени пониски од трошоците на друг потенцијално
конкурентен пазар.

Член 5
Посебни сметководствени извештаи

(1) Операторот врши разграничување на неговите приходи, оперативни
трошоци и капитални трошоци на деловните активности за основна мрежа ,
пристапна мрежа, малопродажба и други активности .



(2) Операторот доставува редовни извештаи за биланс на состојба, биланс на
успех, парични текови и промените во капиталот и резервите и подготвува и
доставува посебни сметководствени извештаи според меѓународните
сметководствени стандарди за активностите на основна мрежа , пристапна мрежа,
малопродажба и други активности.

(3) Во посебните сметководствени извештаи кои се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел од овој правилник треба да бидат преставени приходите, трошоците и
вложениот капитал коишто се релевантни за услугите на активностите на основна
мрежа, пристапна мрежа, малопродажба и други активности . Воедно, сите
извештаи треба јасно да го претстават секој трансфер на трошоци. Доколку износот
на корпоративните општи трошоци надминува 10% од вкупните трошоци
прикажани во сметководствениот извештај, Агенцијата може да побара Операторот
да достави детална структура на корпоративните општи трошоци.

(4) Во посебните сметководствени извештаи, Операторот го образлож ува
износот на поврат на вложените средства применет во пресметката на капиталните
трошоци и начинот на негово пресметување.

(5) Посебните сметководствени извештаи , содржат и:
а) Образложение на сметководствените политики користени при

изготвувањето на посебните сметководствени извештаи за
активностите на основна мрежа , пристапна мрежа, малопродажба и
други активности.

б) Изјава за усогласеност на трошоците и приходите претставени во
посебните сметководствени извештаи со ревидираната годишна
сметка од страна на независен ревизор.

в) Матрица која го сумира вкупниот трансфер на трошоци.
г) Информации за методологиј ата на распределба на трошоци

употребена од страна на Операторот за целите на посебно
сметководство. Овие информации ќе бидат на ниво на деталност кое
јасно ги покажува врските, на пример, помеѓу трошоците за
интерконекција и цените за интерконекција.

д) Извештај за просечните трошоци на мрежните елементи.

(6) Посебните сметководствени извештаи, Операторот ги доставува до Агенцијата
секоја календарска година најдоцна до 31 мај во тековната година за претходната
година.

(7) Операторите  доставуваат посебни сметководствени извештаи за
релевантниот пазар на кој се определени за оператори со значителна пазарна моќ .

(8) Посебните сметководствени извештаи треба да бидат ревидирани од
независен ревизор, избран од претходно формирана комисија составена од
претставници на Агенцијата и Операторот. Трошоците за работа на независниот
ревизор се на сметка на Операторот.



(9) Агенцијата може да ги објави оние информации добиени од Операторот кои
не се од доверлив карактер согласно одредбите на Законот за електронските
комуникации, прописите донесени врз основа на него и друг закон за да придонесе
за отворен и конкурентен пазар.

III РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ

Член 6
Распределба на приходи

Операторот ги распределува приходите од обезбедување на производи и
услуги од деловните активности на производи и услуги на кои што тие се
однесуваат врз основа на сметководствените евиденции и податоци од билинг
системот. Во оние случаи каде не е можно директно распределување засновано на
сметководствени евиденции или податоци о д билинг системот, приходите се
распределуваат врз основа на причината за нивното настанување .

Член 7
Приходи од почетно приклучување

Операторот ги распределува приходите од почетно приклучување на јавната
фиксна/ мобилна мрежа (освен приходите од интерконекција) на активностите за
малопродажба.

Член 8
Приходи од користење и вообичаено одржување на приклучоци

Операторот ги распределува м есечните приходи од користење и вообичаено
одржување на приклучоците на активностите за малопродажба.

Член 9
Приходи од изнајмени линии

Операторот ги распределува п риходите од изнајмени линии на активностите
за малопродажба.

Член 10
Приходи од разврзан пристап на локална јамка

Операторот ги распределува п риходите од разврзан пристап на локална
јамка на активностите на пристапната мрежа.

Член 11
Приходи од интерконекција



Операторот ги распределува п риходите од интерконекција вклучувајќи ги и
еднократните надоместоци за воспоставување на точка за интерконекција и
приходите од аспект на количеството на услуги за интерконекција на активностите
на основната мрежа.

Член 12
Приходи од повици

Операторот ги распределува п риходите од повици респективно на
соодветните услуги во рамки на активностите за малопродажба.

Член 13
Приходи од други активности

(1) Операторот ги распределува приходите од другите активности на
соодветните услуги распределени во рамки на други активности.
(2) Операторите можат да генерираат приходи од други услуги во согласност со
принципот на основа за причинување , Операторот ги распределува на активности
на кои што тие припаѓаат. Доколку не се запази овој принцип , тогаш нема да биде
прикажана правата состојба на остварување приход на соодветната активност.
(3) Приходот од инвестирање во основни средства се распределува на тие
основни средства за кои е наменета инвестицијата. Другите приходи од
инвестирање во несоодветни активности се распределуваат на други активности.
(4) Истите принципи се применуваат на приходот остварен од краткорочните
инвестиции. Приходот се алоцира на активностите за кои е наменета
инвестицијата.

Член 14
Универзална услуга

Доколку Операторот е давател на универзална услуга, средствата што ги
добива од фондот на универзална услуга ги распределува на активностите за
малопродажба.

Член 15
Распределба на трошоци

Операторот ги распределува трошоците за обезбедување на производи и
услуги од деловните единици на производи и услуги на коишто тие се однесуваат
врз основа на сметководствените евиденции и податоците од билинг системот. Во
оние случаи каде не е можно директно распределување засновано на
сметководствени евиденции или податоци од билинг системот, трошоците се
распределуваат врз основа на причината за нивното настанување , како и описот на
табелите за распоредување од член 17 на овој правилник кои ги идентификуваат
односите меѓу трошоците на мрежните елементи и трошоците на услугите.

Член 16
Определување причинители и мерење количество



Операторот го определува степенот до кој инкрементите, услугите и
мрежните елементи генерираат специфична категорија на оперативни трошоци со
користење на причинители. На овој начин, категории на трошоци се
распределуваат на инкременти, услуги и мрежни елементи, во зависност од
количеството на нивниот причинител.

Член 17
Табели за распределување на трошоците

Операторот ги распределува трошоците според т абелите за распределување
на трошоците кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник и кои
ги идентификуваат врските меѓу трошоците на мрежните елементи и трошоците на
услугите.

Член 18
Однос трошок-количество

Операторот го прикажува односот трошок/количество за секоја категорија
на трошоци посебно, што преставува основа за проценување на инкременталните и
општите трошоци.

,

Член 19
Распределба на трошоците на услуги

Операторот, откако ќе го утврди инкременталниот трошок, го пресметува
трошокот за секоја од услугите во рамките на инкрементот. Трошоците на овие
услуги се одредуваат со целосна распределба на трошоците на инкрементот меѓу
услугите кои се во рамките на тој инкремент.

Член 20
Методологија за распределба на трошоци

Операторот трошоците прикажани во посебните сметководствени извештаи
од овој правилник ги подготвува за примена на LRIC методологијата. Агенцијата
го донесува и јавно го објавува описот на пресметковниот систем за трошоци
според LRIC методологија за оператор со значителна пазарна моќ на релевантните
пазари за јавни фиксни телефонски мрежи и услуги и за операторите со значителна
пазарна моќ на релевантните пазари за јавни мобилни телефонски мрежи и услуги.

IV ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВО НА УСЛУГИ

Член 21
Видови услуги во големопродажба



Операторот  води посебно сметководство за следните услуги во
големопродажба:

а) Услуги за интерконекција
б) Услуги за транзитирање на сообраќај
в) Услуги за избор и предизбор на оператор
г) Останати услуги.

Член 22
Видови услуги во малопродажба

Операторот  води посебно сметководство за следните услуги во
малопродажба:

а) Национални повици
б) Локални повици
в) Меѓународни повици
г) Услуги за пристап до служба за информации за претплатниците
д) Јавни говорници
ѓ) Изнајмени линии
е) Пренос на податоци-Интернет
ж) Дополнителни услуги (услуги со посебна цена на чинење или т.н.

услуги со додадена вредност)
з) Останати услуги.

Член 23
Универзална услуга

За целите на посебно сметководство трошоците кои што произлегуваат од
обезбедувањето на универзална услуга и субвенци ите што Операторот ќе ги добие
како дел од механизмот за компензација, посебно се издвојуваат од останатите
трошоците во сметководствените извештаи.

Член 24
Количество на услуги

Количеството на услуги обезбедени за крајните корисници и други
оператори на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски
услуги што Операторот го прикаж ува во посебните сметководствени извештаи е со
следната структура:

1. Количество на услуги за продажба на големо изразени во:
а) број на минути на сите локални пов ици во мрежата.
б) број на минути на сите повици што транзитирале низ мрежата

одвоено за еден транзит и двоен транзит .
в) број на минути на сите повици што започнале во мрежата, а завршиле

во други јавни мрежи во Република Македонија (фиксни и мобилни) .



г) број на минути на сите повици што започнале во мрежата, а завршиле
во јавни мрежи надвор од Република Македонија (фиксни и
мобилни).

д) број на минути на сите повици што завршиле во мрежата, а започнале
во други јавни мрежи во Република Македонија (фиксни и мобилни) .

ѓ) број на минути на сите повици што завршиле во мрежата, а започнале
во јавни мрежи надвор од Република Македонија (фиксни и
мобилни).

е) број на активни локални јамки со целосно разврзан пристап на
локална јамка.

ж) број на активни локални јамки со поделен ра зврзан пристап на
локална јамка.

2. Количество на услуги за продажба на мало изразени во:
а) број на минути на сите национални повици во мрежата .
б) број на минути на сите локални повици во мрежата .
в) број на минути на сите повици што започнале во мрежата, а завршил е

во други јавни мрежи во Република Македонија (фиксни и мобилни) .
г) број на минути на сите повици што започнале во мрежата, а завршиле

во јавни мрежи надвор од Република Македонија (фиксни и
мобилни).

д) број на минути на сите повици што завршиле во мрежата, а започнале
во други јавни мрежи во Република Македонија (фиксни и мобилни) .

ѓ) број на минути на сите повици што завршиле во мрежата, а започнале
во јавни мрежи надвор од Република Македонија (фиксни и
мобилни).

е) број на активни претплатнички линии за прист ап до јавната
телефонска мрежа.

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25
Преодни одредби

Агенцијата, во рок од 3 (три) месеци од денот на влегувањето во сила на
овој правилник ќе го подготви и на својата веб -страна ќе го објави описот на
пресметковниот систем за трошоци според LRIC методологија за операторите со
значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни мобилни телефонски
мрежи и услуги. Описот на пресметковниот систем за трошоци според LRIC
методологија за операторите со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за
јавни фиксни телефонски мрежи и услуги , Агенцијата ќе го усогласи со одредбите
на овој правилник во рок од 2 (два) месеци од денот на влегувањето во сила на овој
правилник.

Член 26
Престанување на важење



Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи
Правилникот за начинот за водење на посебно сметководство за активностите
поврзани со интерконекција и/или пристап (,,Сл ужбен весник на Република
Македонија“ бр.72/06).

Член 26
Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб -страната на
Агенцијата за електронски комуникации.

Брoj 11-197 Агенција за електронски комуникации
01.09.2008 година Комисија

Софче Јовановска, претседател


