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РЕЗИМЕ 
 
 
Ова упатство го предлага Агенцијата за електронски комуникации за постапување од 
страна на операторите на јавни мобилни комуникациски мрежи определени како 
оператори со значителна пазарна моќ. Упатството произлегува од општите упатства 
што се применуваат за оператори кои се определени како оператори со значителна 
пазарна моќ на релевантен пазар. Упатството содржи принципи според кои треба да 
се изработи модел на трошоци базиран на LRIC, заедно со специфични барања за 
податоци што треба да се користат во тој модел. 
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Дел 1       Вовед 
 
Со  либерализација на пазарите за електронски комуникациски услуги ефективните 
интерконекциски договори станаа клучни во обезбедувањето на широк обсег на  
услуги. Меѓународно прифатените принципи за интерконекција јасно покажуваат 
дека трошоците за интерконекција треба да бидат трошковно ориентирани.   

Интерконекциските трошоци често завзимаат многу значаен дел од трошоците на 
новите оператори –учесници на пазарите за електронски комуникациски услуги.  
Покрај трошоците за интерконекција, при определување на малопродажните цени за 
услугите наменети за крајните корисници значајна улога имаат и трошоците на 
големопродажните услуги од кои се сочинети малопродажните услуги наменети за 
крајните корисници. Со развојот на пазарите за електронски комуникациски услуги и 
развојот на технологиите кои се применуваат на овие пазари паралено се развиваа и 
методите за одредување на трошоците за поврзување на мрежите и услугите кои се 
обезбедуваат на овие големопродажни пазари.  

Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) се залага за развивање на ефикасен и 
конкурентен пазар за електронски комуникациски услуги, а тоа налага прецизно 
утврдена регулаторна политика особено во комплексните области како што е  
интерконекцијата. 

Денес широко применета методологија за утврдување на цените за интерконекција и 
други големопродажните услуги, прифатена од Европската Комисија и широко 
применета од националните регулаторните тела е LRIC методологијата.   

LRIC методологијата е основа за развој на Top-down LRIC модел, модел кој вообичаено 
го градат операторите на јавни комуникациски мрежи затоа што овој модел се 
заснива на постојната топологија на мрежата. Bottom-up LRIC модел е модел кој го 
развиваат регулаторите а со цел резулатите кои се добиваат со овој модел да го 
отсликува работењето на еден ефикасен оператор во конкурентски услови на 
пазарот.  

Овој документ го дефинира пристапот кој ќе го применуваат операторите на јавни 
мобилни комуникациски мрежи кои се определени како оператори со значителна 
пазарна моќ на релевантните големопродажните пазари. Попрецизно, овој документ 
обезбедува насоки според кои операторите со значителна пазарна моќ на пазарите за 
услуги обезбедени од јавни мобилни комуникациски мрежи треба да се водат при 
изработката на моделот на трошоци за определување на цените на 
интерконекциските услуги базиран на LRIC методологијата.   
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1.1 Правна основа  
 

Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, 
бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010) (ЗЕК) ги уредува условите за надзор и 
користење на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги во Република 
Македонија. Агенцијата за електронски комуникации согласно Законот за 
електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 
14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010) и подзаконските акти, во соработка со органот 
надлежен за заштита на конкуренцијата, обезбедува услови за ефикасна 
конкуренција и со тоа овозможува еднакво делување на операторите на пазарот на 
електронските комуникации во Република Македонија. 

Согласно Годишната програма за работа Агенцијата за електронски комуникации 
спроведе анализа на релевантните големопродажни пазари за производи и услуги, 
производи и услуги кои претставуваат неопходни инпути за обезбедување на 
услугите на малопродажно ниво. Така, беа направени анализи на големопродажните 
пазари во домен на јавните мобилни мрежи и тоа: пазар 15 -Услуги за пристап и 
започнување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи, пазар 16 -Услуги за 
завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи и  пазар 17 -  
Национален пазар за меѓународен роаминг на јавни мобилни комуникациски мрежи.  

Врз основа на спроведената анализа на големопродажниот пазар 17- Национален 
пазар за меѓународен роаминг на јавни мобилни комуникациски мрежи Агенцијата 
за електронски комуникации констатира дека на овој пазар нема оператор со 
доминантна позиција. Врз основа на спроведената анализа на пазар 15 и пазар 16 
Агенцијата констатира дека на овие пазари има оператори со значителна пазарна 
моќ и им наметна содветни обврски меѓу кои интерконекција и пристап, 
транспарентност, н едискриминација и цени базирани на трошоци. Во однос на 
обврската цени базирани на трошоци за големопродажните услуги Агенцијата го 
изготвува ова Упатство за изготвување на модел на трошоци базиран на LRIC 
методологија.  
 

1.2 Потреба од LRIC 
 
Конкурентните пазари сами по себе наметнуваат потреба од понуда на широк 
асортиман на услуги и цени со цел да се задоволат потребите на потрошувачите. 
Притисокот на конкуренцијата има за цел намалување на цените како најдобар 
ефект за крајните корисници, додека операторите на јавни комуникациски мрежи и 
давателите на јавни комуникациски услуги се борат за ефикасно работење и 
освојување на поголем дел од пазарот. Конкурентното опкружување има влијание и 
при склучувањето на договорите за обезбедување на големопродажните услуги 
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помеѓу операторите и давателите на услугите (интерконекциските услуги) што води 
кон тоа да тие бидат базирани на трошоци. Крајниот резултат се цени базирани на 
трошоци потребни за обезбедување на тие услуги (плус фер профит или поврат на 
инвестицијата). 

Економската теорија покажува дека цените на услугите треба да се движат кон 
нивото на цени базирани на LRIC во услови на конкурентен пазар. Сепак, пазарот за 
електронски комуникациски услуги не е целосно конкурентен и затоа во најголем 
број земји се јавува потреба од регулирање на цените и однесувањето на операторите  
и давателите на јавни комуникациски услуги кои имаат доминантна позиција на 
релевантниот пазар. 

Конкурентните даватели на јавни комуникациски услуги во Република Македонија се 
повеќе се развиваат и АЕК се залага да ја охрабри и поттикне ваквата состојба на 
пазарот. Клучно за развој на пазарот е да им  се обезбеди на алтернативните даватели 
на јавни комуникациски услуги пристап до интерконекциските услуги под 
прифатливи услови. Како резултат на тоа АЕК мора да се осигура дека операторите со 
значителна пазарна моќ им овозможуваат на сите останати оператори пристап до 
телекомуникациската инфраструктура или пристап на која било точка во нивните 
мрежи каде што е технички можно и под исти услови (вклучувајќи го и квалитетот на 
услугата) кои тие ги обезбедуваат за своите сопствени услуги. 

Цените за интерконекциските услуги треба да се определуваат врз основа на 
трошоците на еден ефикасен давател на јавна комуникациски услуга. Цените 
добиени врз база на LRIC методологијата, имаат за цел да го постигнат ефектот кој би 
се остварил во услови на конкурентен пазар. Бројни методологии за определување на 
трошоците за услуги досега биле користени од различни регулаторни тела на други 
пазари. Законот за електронските комуникации  и подзаконските акти донесени врз 
негова основа наложуваат во Република Македонија да се имплементира и 
применува LRIC методологијата во врска со усогласување на обврската за контрола 
на цени и обврската за сметководство на трошоци. 

1.3 Примена на информации кои се добиваат со равој на LRIC 
моделот 

 
Со анализата на услугите, врз основа на LRIC методологијата дефинирана во овој 
документ, се дефинираат и основните трошоци на услугите кои операторите со 
значителна пазарна моќ им ги обезбедуваат на своите крајни корисници. 
Информациите за LRIC трошоците може да обезбедат и други дополнителни 
информации кои можат да му помогнат на регулаторот при контрола на 
малопродажните цени, посебно сметководство или евалуација на тарифите. 
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1.4 Цели кои се постигнуваат со примена на LRIC модел 
 
1.4.1  Цели кои се постигнуваат со примена LRIC се следните: 
 

1. Да се поттикне примената и користењето на постоечките средства и 
инфраструктура на операторите со значителна пазарна моќ, каде што ова е 
економски остварливо и посакувано, а со цел да се одбегне неефикасното 
дуплирање на трошоци за изградба на инфраструктура од страна на новите 
учесници на пазарот.  
 

2.  Да се поттикне инвестирање во нови средства и опрема каде тоа е економски 
оправдано а прикажано преку: 

- новите учесници да инвестираат во конкуретна инфраструктура 
-  операторите со значителна пазарна моќ да ги надградуваат и 

прошируваат своите мрежи. 
 

3. Да се зголеми транспарентноста во пресметувањето на трошоци особено за 
услугите за пристап и интерконекција.  
 

4.  Да се зголеми предвидливоста и сигурноста на условите за работење, еднакво 
за сите оператори – учесници на пазарите за електронски комуникациски 
услуги во однос на определувањето на трошоците за пристап и 
интерконекција. 

 
1.4.2 Основните цели на АЕК 
 
Основните цели на АЕК, преку имплементација на LRIC методологија во процесот  на 
определување на цените за пристап и услугите за интерконекција на пазарот на 
големопродажба, се: 
 

1. Да обезбеди развој на модели на трошоци за калкулација на трошоците за 
услугите за пристап и интерконекција ( големопродажни услуги) врз основа 
на LRIC  стандардот, 

 
2. Да креира сет на регулаторни алатки кои ќе овозможат определување на 

цени за услуги за пристап и интерконекција базирани на трошоци, 
 
3.  Да помогне во развојот на конкурентен пазар на малопродажба преку 

обезбедување на големопродажни услуги базирани на трошоци. 
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1.5 Методологија 
 

Со Top-Down пристапот, трошоците се определуваат на основа на постојната мрежа и 
трошковна структура на операторите со значителна пазарна моќ, но со отстранување 
на неефикасностите и утврдување на трошоците на застарената опрема како да е 
заменета со нова, поефикасна технологија. Според тоа како основа за утврдување на 
трошоците ќе се земе еден ефикасен оператор кој денес би градел иста таква мрежа. 
Овој пристап се нарекува Top-Down бидејќи се базира на сметководствените 
податоци на давателот на јавни комуникациски услуги.  
Bottom-Up пристапот не се базира на тековната состојба туку постоење на ефикасен 
оператор со модерна, оптимално дизајнирана мрежа и затоа кај овој принцип е 
минимизирана основата на трошоците. 
 
1.5.1 LRIC процес 

 
АЕК разработува процес коj ќе резултира со развивање на LRIC модел за 
големопродажни услуги кои се обезбедуваат на релевантните пазари за јавни 
мобилни комуникациски мрежи во Република Македонија. 
Процесот опфаќа: 
 

• Развивање на Top-Down LRIC модел за оператори на јавни мобилни 
комуникациски мрежи 

• Континуиран развој и ажурирање на моделите со цел обезбедување нови и 
ажурни LRIC проценки. Редовно ажурирање на Top-Down LRIC моделот треба 
да се спроведува секоја година со цел до АЕК да се доставуваат најновите 
податоци и LRIC вредности. АЕК може да бара доставување на дополнителни 
податоци за спроведување на анализи со употреба на LRIC моделот. 

• АЕК може да побара периодично ажурирање на моделот со цел да се опфатат 
новите услуги или модификации; АЕК ќе ги извести операторите со 
значителна пазарна моќ 2 (два) месеци порано пред да го достави 
официјалното барање за измена на Референтната понуда за интерконекција, а 
операторот треба да достави ажуриран модел во период од 30 дена од 
добивање на официјалното барање, согласно Законот за електронските 
комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 
14/2007,55/2007, 98/2008 и 83/2010). 
 

Операторите определени како оператори со значителна пазарна моќ на релевантен 
пазар кога ќе развиваат Top-Down модел за услугите за пристап и основните услуги 
во мобилна телефонија ќе се водат согласно ова Упатство. Овој процес треба да 
опфати: 
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• Развивање на спецификации и структура на моделот, 
• Проект план за имплементирање на LRIC моделот со ефикасна употреба на 

расположивите ресурси и искористување на претходни трошковни анализи, 
доколку постојат,  

• Идентификација на карактеристиките на моделот за да се осигура дека се 
запазени барањата од Упатството за LRIC моделот, 

• Редовна комуникација со АЕК за да се осигура дека плановите, 
спецификациите и дизајнот на моделот се прифатливи. Со цел да се избегнат 
било какви сомнежи, дизајнот и конструкцијата на Top-Down моделот треба да 
бидат такви да АЕК може во секоја фаза од развојниот процес да го надгледува 
понатамошниот развој на моделот.  

• Доставување до АЕК извештаи за прогресот во изработката на моделот и 
документи за дизајнот на LRIC моделот.Тоа ќе биде од суштинско значење за 
да се увиди дали LRIC моделот е во согласност со барањата од Упатството за 
LRIC моделот и со основните цели на АЕК. 

• Првичните резултати и првичната верзија на моделот треба да и бидат 
достапни на АЕК. 

• Финалната документација и сите релевантни информации за LRIC моделот 
треба да и бидат достапни на АЕК. Ова е од суштинско значење за да се увиди 
дали LRIC моделот е во согласност со барањата од Упатството за LRIC моделот 
како и да се овозможи целосно разбирање на карактеристиките на моделот и 
на сите податоци во него. За да се избегнат било какви сомнежи, АЕК може да 
побара сите модели кои ќе и бидат доставени да бидат пропратени со  исцрпни 
податоци и документација, како и софтвер или придружни дозволи за да и се 
овозможи истражување и анализирање на моделот.  

• Независна ревизија на моделот, од ревизор одобрен од АЕК. 

1.6 Временска рамка  
 
LRIC моделите се исклучително значајни и бараат многу време за реализација. Од 
тука, многу е значајно да се изнајде баланс помеѓу потребата од детални и прецизни 
анализи, од една страна, и потребата од остварување на иницијални пресметки за 
нивоата на LRIC  за краток временски период, од друга страна.  
 

1.7  Барање за доставување извештаи  
 
Со ова Упатство се бара од операторите со значителна пазарна моќ на пазарите за 
јавни мобилни комуникациски мрежи да доставуваат извештаи за трошоците од 
работењето  до Агенцијата за електронски комуникации. 
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Од аспект на ограничениот временски период за анализа на овие извештаи, 
исклучително е битно моделот да биде пропратен со соодветната документација и 
објаснувања на препоставките, анализите, калкулациите, итн., за да се обезбедат сите 
неопходни информации потребни за подобро разбирање на моделот, како и за 
проценка на тоа дали употребените методологии во моделот се соодветни. 
 
Комплетните извештаи за трошоците треба да опфатат: 
а.   Модел 
 
б.   Детална документација за моделот 
 Можност за идентификација на одделните видови на трошоци (оперативни, 

трошок на капитал итн.) 
 Можност за идентификација на одделните извори на трошоци (колку 

трошокот од еден влезен податок влијае на секој поединечен резултат) 
 Усогласување на влезните податоци и крајните резултати со цел да се утврди 

поврзаноста на крајните вредности со претходните фази 
 Јасни дефиниции на услугите и методите на калкулација 
 Идентификација на придонесот на општите трошоци 

 
в.  Дополнителни анализи и калкулации: 
 Анализа на коефициентите на искористеност; 
 Употреблив  животен век на средствата; 
 Учество на општите и индиректните трошоци во индивидуалните 

интерконекциски услуги; 
 Предвидување на очекуваниот пораст на корисници; 
 Оптималност на мрежата и опремата, итн. 

Дел 2      Дефиниции 

2.1 Вовед 
 
Трошоците кои се евидентирани во книгите на операторот се разликуваат од услугата 
која ја купува претплатникот. Најпрво, трошоците се капитализираат/евидентираат 
како основни средства и оперативни трошоци, соодветно. Потоа, овие трошоци се 
алоцираат на мрежните компоненти - Network Components (NC). 1

                                                
1  1. Мрежен елемент – Мрежен елемент е дефиниран како парче опрема кој што вообичаено 

има своја поединечна цена ( определена од производителот-добавувачот) и извршува 
специфични функции во рамки на мобилната мрежа. Главни мрежни елементи се:  MSC, 
BSC, BTS и преносни линкови  помеѓу нив. Мрежните елементи може да бидат сочинети од 
различни мрежни компоненти. Генерално има поврзаност која што може да се претстави 
како еден – кон многу поврзаности помеѓу мрежните елементи и мрежните компоненти. 

NC се носечки 
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блокови од кои големо-продажните и малопродажните услуги се изведуваат. 
Трошоците се алоцираат на NC со примена на методот на трошок-волумен однос - 
Cost-Volume Relationships (CVR). Резултат од примена на овој метод е трошокот по NC. 
Како краен резултат, трошокот по единица NC (одн. трошокот по минута) се 
пресметува со примена на фактори за рутирање. При пресметување на трошокот за 
услуга или сетот на услуги со примена на LRIC, најпрво се пресметува трошокот по NC 
(или сет од NC). 
При определување на трошоците треба да се земе во предвид временскиот период кој 
му е потребен на давателот на услугите за реализирање на својата капитална 
инвестиција (или вложениот капитал) за зголемување (или намалување) на своите 
производствени капацитети. 
 
 

                                                                                                                                                       
2. Мрежен компонент – Во рамки на еден MSC има поединечни функционални модули кои 
што извршуваат различни задачи. Така MSC CPU извршува процесирање на пораките без 
разлика дали се однесува на сигнализација или на сообраќај; VLR го процесира за одредена 
локација најавувањето на корисник во таа MSC област; портите вршат поврзување на MSC со 
соодветниот сегмент за пренос ( transmission  layer) итн. Така повик, на пример од фиксна 
мрежа кон мобилна мрежа, остварува различна искористеност на различните компоненти 
во однос на друг вид на повик, испраќање на SMS порака во сопствена мрежа.  Со цел да се 
изврши точна распределба на трошоците врз основа на користење на секој мрежен елемент 
и мрежен компонент потребно е да се применат факторите на рутирање ( матрици на 
рутирање). 
3. Мрежен производ – мрежен производ е генерално најниското ниво на кое услугата е 
продадена од деловните активности на основната мрежа на деловните активности на 
малопродажба или на трета заинтересирана страна. Има седум главни групи на 
производи/услуги кои може, согласно тековната применета технологија, да ги 
идентификувани: 

• започнување на повик 
• завршување на повик 
• меѓународен роаминг 
• SMS 
• GPRS 
• VPN 
• Споделување на инфраструктура (како на пример антенски столбови) 

Во рамки на секоја група на производи/услуги може да бидат содржани повеќе од еден 
производ/услуга. На пример, он-нет започнување на повик е посебен производ во споредба со 
меѓународен повик. Ова ниво на расчленување е неопходно затоа што секој вид на повик 
може да користи различно користење на секој од мрежните компоненти и затоа секој треба 
посебно да биде разчленет и неговиот трошок соодветно распределен. 
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2.2 Краток рок  
 
2.2.1 Краток рок се дефинира како временскиот период во кој барем еден влез во 
производниот процес е трошок од фиксен карактер. Најчесто, овој фиксен трошок е 
трошокот за опрема кој најчесто се поистоветува со капацитетот.  
 
2.2.2 Влезот кој не е фиксен во моделот за краток рок се смета за варијабилен 
трошок. Пример за варијабилен трошок е потрошувачката на електрична енергија. 
Работната сила пак, не секогаш е варијабилен инпут. Трошокот за работна сила 
вообичаено се мери со бројот на потрошени работни часови а има варијабилен 
карактер единствено ако работните часови се варијабилни. Трошокот за работна сила 
кој се пресметува на годишна основа може да варира само во рамки на 2.000 работни 
часа и истиот се смета за инкрементален трошок. Според тоа, во моделот short run, 
промените во излезниот производ (излез) може да се усогласат само со оние промени 
од влезни трошоци (влез) кои се од варијабилен карактер и каде што максималниот 
волумен на потенцијален излез е детерминиран од капацитетот на фиксниот влез. 

2.3   Краткорочни трошоци 
 
2.3.1 Со оглед на тоа што во краток временски период некои од влезните трошоци се 
од фиксен карактер, трошоците кои се однесуваат на фиксен влез се сметаат за 
фиксни трошоци - Fixed Costs (FC). Тие настануваат без оглед на волуменот на 
производство и не варираат во зависност од излезот. 
 
2.3.2 Од друга страна пак, трошоците кои варираат во зависност од излезот се 
варијабилни трошоци. Значи, краткорочните трошоци кои варираат во зависност од 
излезот се нарекуваат краткорочни варијабилни трошоци - Short Run Variable Costs 
(SRVC). Просечните краткорочни варијабилни трошоци - Short Run Average Variable 
Costs (SRAVC) се пресметуваат со ставање во однос на краткорочните варијабилни 
трошоци и вредноста на вкупниот излез. 
 
2.3.3  Краткорочните вкупни трошоци - Short Run Total Costs (SRTC) се дефинираат 
како збир на фиксните и краткорочните варијабилни трошоци. 
 

2.4  Долг рок  
 
2.4.1 Долгиот рок се дефинира како временски период во кој сите влезни ставки се 
од варијабилен карактер. Поради тоа, се смета дека не постојат фиксни трошоци. Во 
долгиот рок, фирмите мора да донесат две одлуки во поглед на производството. 
Првата е да донесат одлука која количина да ја произведат. Втората е да донесат 
одлука кој капацитет да го инсталираат. 
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2.4.3 На долг рок, сите капитални инпути, а од тука и сите трошоци, варираат под 
влијание на промените во волуменот или структурата на производството 
предизвикани од промени во побарувачката. Според тоа, гледано на долг рок, сите 
инвестиции се сметаат  како варијабилни трошоци поради потребата да се заменат по 
определен временски период. 

2.5 Долгорочни трошоци 
 
2.5.1 Бидејќи не постојат фиксни влезови на долг рок, не постојат ни фиксни 
трошоци: сите трошоци се сметаат за варијабилни. Поради тоа Долгорочните вкупни 
трошоци - Long Run Total Costs (LRTC) се еднакви на Долгорочните варијабилни 
трошоци - Long Run Variable Costs (LRVC). 
 
2.5.2 На долг рок не постојат фиксни трошоци, истите настануваат во многу мал 
обем на производство (претплатници или сообраќај). На пример, кај еден мобилен 
оператор мрежата мора да биде обезбедена со цел да се задоволат барањата за 
покриеност наметнати со одобренијата за користење на радио фреквенции. Овие 
трошоци за мрежата настануваат без оглед на бројот на претплатници или обемот на 
сообраќај и затоа преставуваат (долгорочни) фиксни трошоци. Слично, кај мрежите на 
фиксна локација, националната мрежа мора да биде обезбедена со цел да пренесе 
една минута сообраќај од една до друга точка. Повторно, трошокот на оваа мрежа се 
случува независно од бројот на претплатници или обем на сообраќај и затоа 
преставуваат (долгорочни) фиксни трошоци. 

2.6  Инкремент 
 
Во принцип има неограничен број на различно определување на инкрементот кој би 
можел да биде мерен. Меѓутоа, овие инкременти можат да бидат групирани во  три 
различни категории и тоа како: 
 

1. Мала промена во волуменот на поединечна услуга 
Ова дефинирање на инкремент е еквивалентно на маргиналните трошоци – трошоци 
кои се одредуваат со трошокот за една единица на производ 
 

2. Како додавање на целата услуга 
Ова дефинирање на инкремент може да се примени на услуги кои што се различни по 
својата содржина, како интерконекција, повици и пренос на податоци 
 

3. Како додавање на целосната група на услуги 
Примената на голем по обем инкремент допринесува да се минимизира износот на 
општите трошоци и да се обезбеди еднаков третман на СМП операторот за 
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сообраќајот кој се одвива само во рамките на неговата мрежа (on-net) и надворешниот 
сообраќа ( интерконекцискиот ).2

2.7 Инкрементални трошоци 

  

 
Инкременталните трошоци всушност го претставуваат порастот на вкупните 
трошоци, кој настанува како резултат на воведување на нов инкрементален производ 
или услуга. Инкрементот на волуменот на услугите може да се јави во неколку форми. 
 
На пример, промена на волуменот на еден или група на производи може да се 
дефинира како инкремент. Но, исто така, и само една единица аутпут (било во 
пристапната или во основната преносна мрежа) може да биде инкремент (кој ќе е 
еднаков на маргиналниот трошок). 
 
Кога станува збор за електронските комуникациски услуги, често е соодветно како 
инкремент да се смета вкупниот аутпут од една услуга (како на пример вкупниот 
обем на повици или вкупниот број на пристапни линии). Со додавање или 
отстранување на една определена услуга, LRIC моделот може да го процени 
влијанието на таa услуга врз вкупните трошоци (што ќе биде еднакво на 
инкременталниот трошок за таа конкретна услуга). 
 
Исто така, за да се разберат варијабилните (инкременталните) трошоци, може да се 
земе во предвид и трошокот кој се избегнува со отстранување на една услуга.  
   
Како инкременти се сметаат сите услуги во пристапната мрежа за инкремент на 
пристапната мрежа, како  и сите услуги во  основната преносна мрежа  за инкремент 
на основната преносна мрежа. 

2.8  Идни – предвидливи трошоци  
 
Овој модел треба да се базира на идни предвидливи долгорочни инкрементални 
трошоци. Под идни предвидливи трошоци всушност се подразбираат трошоците кои 
би ги направил еден оператор на јавна комуникациска мрежа или давател на јавна 
комуникациска услуга доколку ја гради мрежата денес, со употреба на модерни 
еквивалентни средства (МЕА – Мodern Еquivalent Аssets). Овие трошоци се базираат 
на проценка на идните очекувани нивоа на искористеност на капацитетот на 
мрежата и на планираниот хоризонт за инсталација на опремата неопходна за една 
ефикасна мрежа да може да функционира.  

                                                
2 Овие дефиниции се содржани во Commission Recommendation on Interconnection in a 

Liberalised Telecommunications Market Part 1-Interconnection Pricing  
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2.9 Долгорочни инкрементални трошоци 
 

Бидејќи не постојат фиксни влезови на долг рок, не постојат ни фиксни трошоци: сите 
трошоци се сметаат за варијабилни. Поради тоа Долгорочните вкупни трошоци - Long 
Run Total Costs (LRTC) се еднакви на Долгорочните варијабилни трошоци - Long Run 
Variable Costs (LRVC). 
 
2.9.1 LRAIC го претставува просечниот инкрементален трошок од зголемување или 
намалување на аутпутот. LRAIC може да се дефинира како вклучување на сите 
трошоци за услугите кои настануваат како резултат на секоја инкрементална 
единица аутпут.  Кога се определуваат трошоците за интерконекција, сите услуги кои 
ја користат основната преносна мрежа или пристапната мрежа, се определени како 
инкрементални. Трошоците на мрежата за обезбедување на оваа поголема група на 
услуги се делат со вкупниот сообраќај за да се добие просечен инкрементален 
трошок. 
 
2.9.2 За разлика од LRAIC, LRIC (долгорочни инкрементални трошоци), може да се 
дефинира, во потесна смисла на зборот, како трошок од зголемување или 
намалување на определен обем на сообраќај, или зголемување или намалување на 
помала група на услуги, како што се повици, во рамките на пошироката LRAIC 
инкрементална група на услуги.  

2.10 ”Scorched node” - “Scorched earth“пристап 
 
При моделирање на трошоците на еден ефикасен алтернативен оператор на јавна 
комуникациска мрежа или давател на јавна комуникациска услуга, многу е 
практично да се тргне од претпоставката дека постојната топологија на мрежата 
претставува стартна позиција за пресметка на трошоците и за процесите на 
алокација. 
 
Овој пристап се нарекува “scorched node“ затоа што пристапот во определувањето на 
трошоците го прифаќа постојниот број (и локација) на комутациските јазли - така 
како што се дадени. 
 
Алтернативниот пристап, “scorched earth“, или „Greenfield Network Topology“ е 
инжинерски модел на мрежа кој е оптимизиран на начин што овозможува на 
крајните корисници пристап по најниски цени. Оваа мрежна топологија 
соодветствува на ефиксна мрежа. Од тука следи дека мрежа изградена согласно 
гринфилд пристапот, под услови се останато да биде еднакво, трошокот на мрежата 
изградена по гринфилд мрежна топологија не може да биде поголем од трошокот на 
онаа мрежа чии јазли на мрежата не е дозволено да бидат менувани. Така гринфилд 
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пристапот за одредување на топологија на мрежата означува дека таа секогаш ќе 
создава пониски трошоци во однос на било која друга топологија на мрежа 

2.11 Распределба на општи трошоци (Mark-up) 
 
Доколку даваме една дефиниција за LRIC во потесна смисла, можеме да кажеме дека 
се пресметува врз основа на варијабилните и директните големопродажни трошоци 
на секој инкремент. Меѓутоа, прифаќањето на една ваква стратегија за регулирање на 
цени ќе им оневозможи на операторите на јавна комуникациска мрежа или 
давателите на јавна комуникациска услуга поврат на голем дел од мрежните и 
останатите општи трошоци  (кои не можат да се алоцираат на услуги). 
 
Поради тоа, во повеќето, LRIC модели, се дозволува mark-up за овие трошоци (LRIC +).  
АЕК очекува да се употреби распределба на општите трошоци која ќе биде 
најсоодветна (на пример, еднакво – пропорционален mark-up), како и да се достави 
детално објаснување на предложениот пристап пред крајниот рок. 

Дел 3 Видови трошоци 
 
Операторите на јавни комуникациски мрежи обезбедуваат широка лепеза на услуги. 
При создавањето на услугите а како резултат на користење на различни ресурси 
настануваат трошоци. Базичниот услов за распределување на трошоците е дека тие 
треба да бидат надоместени од оној производ/услуга кој што е причинител тој трошок 
да настане. Идентификување на трошковните двигатели или соодветното алоцирање 
на трошоци овозможува трошоците да бидат соодветно распределени. Трошковниот 
двигател е фактор кој предизвикува варијации на трошокот на поединечниот 
елемент при обезбедувањето ( создавањето) на одреден производ/услуга. Потребно е 
да се направи расчленување со цел да се обезбеди поголем број на трошковни 
двигатели да можат да бидат прецизно применети на поединечните трошоци. Исто 
така треба да бидат анализирани и соодветно распределени капиталните трошоци и 
оперативните трошоци . 
Спрема начинот на настанување на трошоците и како тие се поврзани со услугите 
истите се распределуваат во соодветна категорија:   

3.1 Трошоци кои можат директно да се поврзат со одредена услуга 
 
Трошоци кои се директно поврзани со една определена услуга, можат да бидат 
фиксни  или да варираат во зависност од обемот на услуги 
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• Трошоците на некои инпути варираат во зависност од нивото на аутпутот, така 
што дури и тој инпут да е неопходен за повеќе од една услуга, може да се 
пресмета трошокот предизвикан од секоја поединечна услуга.   

• Постојат капитални и оперативни трошоци кои се фиксни во однос на нивото 
на аутпут, меѓутоа тие трошоци можат да се поврзат со некоја конкретна 
услуга. 

3.2 Трошоци кои индиректно можат да се поврзат со некоја услуга     
/ Заеднички трошоци 
 
Овие трошоци се предизвикани од повеќе од една услуга, но за нив постои можност 
да се алоцираат по одделните услуги на неарбитрарна основа, врз основа на нивната 
поврзаност со директните трошоци и трошоците кои можат да бидат директно 
поврзани со определена услуга. 
 
Методот за определување на трошоците врз основа на активностите е еден од 
соодветните методи кој може да се употреби за распределување на трошоците кои 
можат индиректно да се поврзат со определен производ или услуга. 
 
Трошоците кои можат индиректно да се поврзат со определен производ или услуга 
можат да бидат фиксни или да варираат во зависност од обемот на услугите. 

3.3 Фиксни трошоци 
 
Фиксните трошоци се трошоци кои не варираат во зависност од обемот на услугите. 
Billing системот (системот за изготвување на сметки) за некои производи може да се 
смета како фиксен трошок – бидејќи овој систем е потребен независно од тоа дали 
операторот има еден или милион корисници.  
 
Фиксните трошоци можат да бидат поврзани со поголем број на услуги или со една 
инкрементална услуга. Вториот тип на фиксни трошоци се познати како 
инкрементални специфични фиксни трошоци. Овој тип на фиксни трошоци можат да 
бидат директно поврзани со услугата која ги предизвикала. Кога инкрементот се 
дефинира како една комплетна услуга тогаш фиксниот трошок кој е поврзан со оваа 
услуга може да се третира како варијабилен трошок (доколку услугата не постои, 
тогаш нема да постојат ни фиксните трошоци поврзани со таа услуга). Како резултат 
на тоа, овие фиксни трошоци можат да се поврзат со инкременталната услуга. 

3.4 Општи трошоци 
 
Општите трошоци се трошоци за кои не може да се идентификува ниту директен 
ниту индиректен метод за распределба.  
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Како резултат на тоа, невозможно е овие трошоци директно да се алоцираат на  
производите или на услугите. Овие трошоци имаат карактеристика на “корпоративни 
општи трошоци“. Откако директните и индиректните трошоци се алоцирани на 
соодветните услуги кои ги предизвикале овие трошоци, останатиот дел од трошоците 
треба да се алоцираат на производите и услугите на рационална основа. 
 
Овие преостанати  трошоци, кои ќе останат нераспределени откако со употреба на 
методот за распределба на трошоци врз основа на активности ќе се распределат 
директните и индиректните трошоци, се нарекуваат Општи трошоци.  
 

• Моделите треба да обезбедат поврат на трошоците кои се базираат на општи 
трошоци остварени со ефикасно работење. Овие трошоци треба да се 
претстават одвоено и можат да се повратат со пресметување на mark-up кој се 
додава на трошоците пресметани врз основа на LRIC методологијата. 
 

• Овој модел треба да ги идентификува општите трошоци произлезени од секоја 
одделна услуга. 

Дел 4 Општи прашања околу утврдувањето на трошоците 

4.1 Средства, работен капитал и оперативни трошоци 
 
LRIC моделот треба да се базира на капиталните инвестиции потребни да се изгради 
една ефикасна мрежа. Оперативните трошоци произлегуваат од самото 
фукционирање на мрежата. Мора да се обезбеди поврат и на капиталните и на 
оперативните трошоци. 
 
Освен фиксни средства, неопходен е и работен капитал – нето средства намалени за 
нето обврски. Тоа значи дека за таа цел треба да бидат обезбедени дополнителни 
инвестиции. 
 
Моделот треба да го утврди ефикасниот работен капитал кој е потребен и да вклучи 
соодветни методи со кои ќе се обезбеди соодветен поврат на оваа инвестиција. 
Ефикасниот работен капитал се дефинира како работен капитал (вклучувајќи ги 
залихите, побарувањата, обврските, готовите парични средства, паричните средства 
на сметка итн.) кој е неопходен и оправдан за ефикасно функционирање и 
обезбедување на услугите. Пропратна документација ќе и биде неопходна на АЕК за 
да определи дали елементите на работниот капитал вклучени во моделот се 
прифатливи. 
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Моделот треба да обезбеди поврат само на ефикасните оперативни трошоци. 
Дополнителен поврат на овие трошоци не е дозволен. 

4.2 Методологија на определување на годишен трошок 
 
Капиталните инвестиции во јавните комуникациски мрежи се многу значајни, а 
голем дел од средствата имаат долгорочен век на употреба пред да се јави потреба од 
нивна замена со нови средства. Волуменот на инвестиционите трошоци од година во 
година може значително да варира како резултат на промените во регистарот на 
средствата. 
 
Ефективниот годишен инвестиционен трошок е неопходен за да се определи 
висината на приходите потребни за замена на инвестицијата (средството) и за да се 
обезбеди соодветен поврат на инвестицијата (профит). Ова се нарекува определување 
на годишен трошок на капиталната инвестиција. 
 
Годишните трошоци се пресметуваат на капиталната инвестиција како збир на 
трошокот на капитал и амортизацијата.  
 
Годишниот трошок на капитал се пресметува врз основа на вредноста на  капиталот 
вложен во опремата во текот на пресметковната година, помножена со 
пондерираниот просечен трошок на капитал (WACC).   
 
Вредноста на капиталот вложен во опремата во текот на пресметковната година се 
пресметува како аритметичка средина помеѓу бруто вредноста на фиксните средства 
на почетокот и бруто вредноста на фиксните средства на крајот на пресметковната 
година. 
 
Прифатлива интерпретација на методот на определување на годишните трошоци е 
дадена во Прилог 1. Независно од употребениот метод, податоците кои треба да се 
обезбедат се следните: 
 Употребливиот животен век на средствата 
 Години на употреба во моментот на калкулација 
 Трошоци за замена. 

 

4.3 Економска амортизација 
 
Теоретски, економската амортизација е оптимален метод на определување на 
годишните трошоци, бидејќи обезбедува најпрецизни мерења на економската 
вредност на средствата во текот на нивниот животен век. 
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Економската амортизација може да се пресмета како проценета нето сегашна 
вредност (NPV) на нето паричните текови, генерирани од едно средство, за 
преостанатиот период на користење до крајот на дадената година, намалена за 
проценетата нето сегашна вредност (NPV) на паричните текови на почетокот на 
годината. На тој начин се утврдува промената на економската вредност, каде 
економската вредност е претставена преку можноста за заработувачка на средството, 
односно намалената сегашна вредност со очекуваните идни приходи кои што ќе ги 
произведе средството а намалено за сегашната вредност на придружните идни 
оперативни трошоци. 
 
Динамиката на амортизацијата ќе зависи од тоа какви промени се очекува да 
настанат кај факторите кои ја определуваат вредноста на средствата како : 
 

- Тековната и идната побарувачка 
- Обемот на производи кои тоа средство ги создава 
- Оперативните трошоци 
- Животниот век на средството 
- Влијанието на развој на технологија  
- Трошокот на капитал 

 
Недостатокот од употребата на економската амортизација е комплексноста на 
калкулацијата, пред се поради обемноста на потребните информации. Од практични 
причини може да се употребат повеќе различни методи за определување на 
годишните трошоци (како што се линеарната амортизација, забрзана амортизација, 
регресивна амортизација и метод на ануитети).  
 
Операторот ќе ја употреби економската амортизација или некоја друга алтернативна 
метода која ќе овозможи најдобра проценка и пресметка на економската 
амортизација. ( Прилог 1)  
 
Операторот треба да води евиденција за средствата во употреба, вклучувајќи и 
податоци за вредноста на целосно амортизираните средства во употреба. Листата на 
средствата и на нивниот век на употреба треба да биде одобрена од АЕК. Со тоа ќе се 
обезбедат сите неопходни информации за идентификација и пресметка на 
големината на средствата според одделни класи и старост.  

4.4 Цена на капиталот (WACC) 
 
Во моделот ќе се употреби цената на капиталот која е определена од АЕК.  
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4.5 Други трошоци - Упросечување на земjиштето и зградите 
 
Сегашните трошоци за замена на земјиштето и зградите користени од постојната 
мрежа можат да варираат во зависност од специфичната локација или од некои 
други карактеристики.  
 
Еден од пристапите кој може да се употреби, е да се пресметаат трошоците за 
земјиштето и зградите како национален просек за секој тип на локалитет, што би 
значело да се соберат трошоците за сите локалитети и збирот да се подели со 
вкупнaта површина на сите локалитети. 
 
Друга опција би била да се пресметаат трошоците за земјиште и згради за секој тип на 
локалитет посебно. Помеѓу овие две крајности, трошоците за земјиште и згради може 
да се пресметаат за група на локалитети кои имаат слични карактеристики (на 
пример, локација). 
 
Пристапот на просек кој се употребува во Top-Down моделот може да зависи од 
расположивите податоци за земјиштето и зградите. Пристапот кој ќе се употреби во 
моделот од страна на  операторот треба да биде јасно објаснет.  
 
Во случај, фиксните и мобилните мрежни елементи (како што се 
централите/комутациските јазли)  да делат ист простор во зградата, трошоците треба 
да се распределат соодветно помеѓу инкрементални мобилни и фиксни услуги. 
Покрај тоа, општите трошоци како што се напојување со електрична енергија, 
климатизацијата и техничкиот простор треба да се алоцираат на сличен начин.  

4.6  Базна година 
 
Сите податоци за трошоците и волуменот треба да се однесуваат на календарска 
година. Тоа ќе биде базна  година на моделот. Дополнително, моделот треба да биде 
флексибилен и да овозможува ажурирање на податоците со употреба на нова базна 
година.  

4.7 Матрица на рутирање –пресметување на фактори за рутирање 
 
Табелите со матрицата за рутирање, се неопходни подеднакво за двата модела на  
LRIC моделот - Top-Down и Bottom-Up. Со матрицата за рутирање се утврдува 
просечната употреба на мрежните елементи за секој тип на услуга. Факторите за 
рутирање го покажуваат користењето на секој компонент од страна на мрежниот 
производ. Факторите за рутирање се засновани на анализата за користење на 
мрежниот компонент од страна на целосниот обем (обсег)  на мрежни производи и е 
специфичен за секој вид на повик, појдовен или дојдовен. Така секоја услуга има свој 
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профил на рутирање (употреба) кој укажува како таа услуга ги користи мрежните 
елементи.  
 
Откако ќе се пресмета годишниот трошок за секој елемент на мрежата, трошоците на 
услугата се пресметуваат со употреба на матрицата за рутирање. Овие фактори се 
употребуваат два пати: 
 
 Прво, за да се пресмета вкупниот трошок од употребата на еден мрежен 

елемент, за една минута или еден повик. Овој трошок по единица производ, се 
однесува на вкупниот годишен трошок на мрежниот елемент поделен со 
вкупната употреба на мрежниот елемент од сите услуги кој што го користат тој 
мрежен елемент  
 

 Второ, за да се пресмета трошокот на услугата, како производ на  трошоците по 
единица производ на секој мрежен елемент и факторите на рутирање (колку 
пати мрежниот елемент е употребен за таа услуга). 

 
За линковите за пренос, употребата на мрежните елементи може да се мери во 
минути или Kb/s; за централите може да биде во минути или број на повици во 
главниот сообраќаен час. 

4.8 Трошоци кои треба да се исклучат од моделот 
 
Трошоците кои не се поврзани со идните предвидливи  долгорочни трошоци на еден 
ефикасен давател на услуги, треба да бидат издвоени во посебни трошковни групи и 
да се исклучат од LRIC калкулацијата на големопродажните услуги. 
 
АЕК може да ја разгледа вредноста на таквите ставки и да предложи поинаков 
третман на овие трошоци. Во продолжение се наведени трошоците кои треба да 
бидат исклучени од моделот: 
 
 Трошоци на неефикасност – овие трошоци треба да бидат издвоени во посебни 

трошковни групи 
 Сомнителни побарувања – се однесуваат на неуспехот да се остварат приходи 

на пазарот на малопродажба и затоа треба да се исклучат. Вакви ненаплатени 
побарувања поврзани со големопродажните услуги не се очекуваат, но доколку 
постојат, треба да бидат идентификувани за да може АЕК да ги разгледа 
опциите за тоа како ќе бидат третирани  

 Еднократни исплати за отпуштени работници, како компензација за 
предвремено  пензионирање 

 Неповратни трошоци – кои претставуваат неповратни трошоци направени во 
минатото, како што се загуби по основ на располагање со фиксни средства 
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 Блокирани средства – средства кои вредат помалку на пазарот отколку во 
билансот на состојба, поради фактот што станале застарени пред нивната 
целосната амортизираност 

 Целосно амортизирани средства – се средствата кои се целосно амортизирани  
и се смета дека трошоците им се повратени и треба да се исклучат од 
пресметките 

 Истражување и развој – трошоците кои се поврзани со иден можен развој не 
треба да бидат вклучени во инкременталните трошоци на постојните услуги 

 Трошоци направени од други услуги како што се услугите на малопродажба 
(вклучувајќи ги трошоците за системите, персоналот, просторот и 
административните трошоци кои се поврзани со други бизниси или услуги) 
треба да бидат идентификувани во посебни трошковни групи за да се 
овозможи нивно усогласување. Моделот треба да ги утврди сите такви 
трошковни елементи и да овозможи алокацијата на трошоците да биде 
транспарентна и да се базира на проверливи податоци 

 Малопродажните трошоци – продажба, маркетинг и дистрибутивните 
трошоци не се релевантни за големопродажните услуги и затоа треба да бидат 
исклучени 

 Сметководствените ставки како што се goodwill, резервирањата и 
невообичаените ставки треба да бидат исклучени. 

 Меѓународни активности 
 Инвестиции – финансиски инвестиции и валути кои генерираат приходи (или 

загуби) не се релевантни. Само нивото на ефикасниот работен капитал треба 
да се земе во предвид. 

 Интерконекциските и другите слични меѓуоператорски плаќања – не се 
релевантни за фукционирањето на мрежата. Доколку се потребни плаќања за 
овозможување на големопродажна услуга која вклучува мрежни трошоци и 
други плаќања (како што е транзитниот интерконекциски повик), само 
мрежните трошоци треба да бидат вклучени. Дополнителните исплати не се 
трошковни туку ценовни прашања и треба да се третираат посебно. 

 Загубите или добивки настанати како резултат од случувањата надвор од 
влијанието на операторот – конвертирањето на средствата од вредност според 
сметководство на историски трошоци во вредност според сметководство на 
тековни трошоци може да резултира со еднократна промена на вредноста на 
средството. Затоа тие не треба да се земат во предвид. 

 
Сите трошоци кои ќе бидат исклучени треба да се издвојат во посебни трошковни 
групи за да се овозможи усогласување. 
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 Трошоците кои се надвор од базата на трошоци на еден ефикасен оператор 
треба да бидат идентификувани и исклучени од базата на трошоци на 
хомогените категории на трошоци 
 

 Во LRIC моделот треба да се земат во предвид и трошоците кои не се поврзани 
со регулираните услуги, но тие треба да бидат алоцирани така што со 
сигурност ќе се знае дека не се алоцирани на регулираните услуги. 

 
Ставки за кои треба дополнително да се определи дали ќе се вклучат во моделот: 
 
 Надоместоци за лиценци – овие трошоци се неопходни за функционирање на 

мрежата и се релевантни како за големопродажните така и за 
малопродажните услуги, операторите со значителна пазарна моќ мора да 
обезбедат детална анализа за тоа колкав дел од овие трошоци е алоциран на 
мрежата. 

 Годишни надоместоци од работењето – одредени надоместоци можат да бидат 
наметнати од владините тела како задолжителни за функционирање на 
бизнисот. Тие може да бидат релевантни како за малопродажните така и за 
големопродажните услуги. Операторите со значителна пазарна моќ мора да 
обезбедат детална анализа за да ја појасни алокацијата на овие трошоци на 
мрежните елементи. 

 Трошоци за интерконекција – ефикасните и реално остварените трошоци кои 
се поврзани со интерконекцијата и големопродажните услуги се релевантни и 
можат да бидат алоцирани на големопродажните и интерконекциските услуги. 
Сепак, овие трошоци мора да се разграничат на трошоци кои се поврзани со 
интерконекцијата и поопшти големопродажни / пристапни услуги. 

Дел 5 Инкременти опфатени со Моделот 

5.1 Инкремент на Основна преносна мрежа 
 
Трошоците на основната преносна мрежа зависат од обемот на сообраќајот и бројот 
на повици, додека трошоците на пристапната мрежа зависат од бројот на корисници. 
 
Вообичаено бројот на корисници и волуменот на сообраќајот се меѓусебно поврзани. 
Меѓутоа, може да се случи да се зголеми волуменот на сообраќајот, а бројот на 
корисници да остане непроменет (што посочува дека настанало намалување на 
надоместокот за остварување на повик) или пораст на бројот на корисници, а 
волуменот на сообраќајот да остане непроменет (што посочува дека настанало 
зголемување на надоместокот за остварување на повик). 
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Имајќи во предвид дека сите делови од мобилната мрежна инфраструктура се 
зависни од обемот на сообраќајот, тие се третираат како составен дел од основната 
преносна мрежа. Средствата во рамките на мобилната основна преносна мрежа 
опфаќаат: 

 Базни станици 

 Антенски столбови за базни станици и придружни радио системи 

 Системи и придружни средства за напојување со електрична енергија за антенски 
столбови 

 BSC Контролер на базна станица 

 Комутациски центар за мобилна мрежа 

 Преносни линкови меѓу BSC и MSC и меѓу BSC и BTS 

Системи за управување на мрежата 

 Локациски  Регистар за сопствени претплатници и Локациски  Регистар за 
претплатници од други мобилни мрежи 

Платформа за pre-paid услуги 

 Системи за гласовни пораки во мобилна мрежа 

 Платформи за SMS (кратки пораки)/ ММS (Мулти-медијални пораки) 

 Платформи за пренос на податоци (GPRS/HSDPA и др.) 

5.2 Пристап  и инкремент на пристап  
 
Како што беше погоре кажано, пристапната мрежа зависи од бројот на корисниците, 
како и од остварениот сообраќај. Алтернативна дефиниција на пристапот е дека е тоа 
услуга која им овозможува на корисниците да повикуваат и да бидат повикани.   
Пристапната мрежа на мобилната телефонија ги опфаќа трошоците за изградба на 
мрежата (базни станици неопходни за соодветна пристапна мрежа), но исто така ги 
вклучува и трошоците за други средства како кабинети, столбови, и површински 
дополнителни кабли. 
 
Операторите на јавни мобилни мрежи може да обезбедат пристап на мрежата на 
трета страна како услуга дефинирана и  понудена на големопродажниот пазар  и тоа: 
 

1. Пристап на виртуелни оператори (MVNO ), при што обезбедува отворен 
пристап до техничките интерфејси, протоколи или други важни технологии 
што се незаменливи во интероперативност на услугите ( пример за модели за 
пристап на  MVNO  на мрежата на операторот на јавна мобилна мрежа е 
прикажано во прилог 3) 
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2. Мрежни оператори кои користат национален роаминг, при што  обезбедува 
услуги потребни на интероперативност на услугите вклучително и средствата 
за интелегентни мрежи или роаминг кај мобилните мрежи 

5.3 Меѓународен Инкремент 
 
Овој инкремент ги опфаќа трошоците на преносни линкови помеѓу транзитната и 
меѓународната централа, како и трошоците на меѓународните централи и средствата 
во овие централи. Карактеристично за меѓународните повици е дека ги користат 
двата вида на инкременти: инкрементот од основната преносна мрежа и  
меѓународниот инкремент.  

5.4 Малопродажен Инкремент 
 
Трошоците поврзани со пристапната мрежа и основната преносна мрежа се трошоци 
на големопродажните услуги. Тука се исклучени сите трошоци поврзани со 
продавање на услугите, испорачани преку овие мрежи до крајните корисници. Овие 
трошоци ги вклучуваат трошоците поврзани со маркетингот или изготвувањето на 
сметки (billing), трошоците за услуги кон корисниците и малопродажните елементи 
од деловните единици за финансии и човечки ресурси, како и земјиште и згради. 
Овие трошоци припаѓаат на малопродажниот инкремент. 

Дел 6 Услуги опфатени со моделот  
 
Операторите со значителна пазарна моќ вообичаено нудат широк спектар на услуги 
преку нивните мрежи. Исклучувањето на некои од нив ќе предизвика непотполна 
искористеност на мрежата и зголемување на трошоците на останатите услуги. 
Моделот ги  опфаќа сите услуги кои се обезбедуваат од јавна мобилна мрежа со цел 
да се изврши распределување на трошоците врз основа на причинувањето на истите, 
како:  
 
 Започнување на гласовни повици на MVNO ниво 
 Започнување на гласовни повици на ниво на национален Роаминг 
 Завршување на гласовни повици 
 SMS започнување на MVNO ниво 
 SMS започнување на ниво на национален Роаминг 
 SMS завршување 
 MMS мулти-медијални пораки 
 GPRS, EDGE, HSDPA и други мобилни услуги за пренос на податоци  
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Сите услуги опфатени со моделот треба да бидат определени преку матрицата за 
рутирање, која беше дефинирана претходно. 

6.1 Побарувачка и предвидувања  
 
Трошоците треба да се алоцирани според вкупниот сообраќај во мрежата.  Мрежата 
треба да е димензионирана така да може да поддржи сообраќај и во главниот 
сообраќаен час, со бараното ниво на квалитет на услугите. Главниот сообраќаен час 
може да варира помеѓу различни делови на мрежата или според видот на услугите. 
 
Давателот на услугата треба да докаже дека мрежата е димензионирана врз база на 
предвидувањата за обемот на услугите и дека во таа смисла претставува мрежа на 
еден ефикасен оператор. Со моделот треба да се достави и соодветна документација 
која може да докаже дека двигателите на трошоците користени во моделот се 
разумни. 
 
Моделот треба да го прикаже очекуваниот раст по години, за секоја одделна услуга. 
Придружни докази треба да бидат доставени посебно. Идеално, моделите треба да се 
доволно флексибилни да овозможат промени на стапките на раст. 
 
Основната цел на предвидувањата е да се осигури дека мрежите кои се опфатени со 
моделот, се соодветно димензионирани. Мрежата треба да е во состојба да ја 
задоволи побарувачката не само во базната година, туку и во предвидливата иднина. 
Димензионирање на мрежата треба да овозможи разумни стапки на раст, кои ќе 
бидат вклучени во Top-Down моделот користејќи го искуството на постојните мрежни 
оператори за можната идна побарувачка на услуги во Македонија. Трошокот на 
постојната мрежа е пресметан според МЕА и треба да биде така дизајнирана да 
овозможува и раст. Други трошоци не треба да се додаваат. 
 
Слободниот капацитет за иден раст не треба да биде поголем од износот потребен да 
ги минимизира долгорочните трошоци. Преголемиот капацитет (трошоци) за 
шпекулативен раст, нереализиарана побарувачка и неефикасен дизајн на мрежата, 
треба да бидат идентификувани и потоа не смеат да бидат земени во предвид при 
определувањето на идната побарувачка. Ваквите трошоци треба да бидат алоцирани 
на релевантните групи на трошоци. Операторот со значителна пазарна моќ е обврзан 
да покаже дека МЕА дефиницијата обезбедува соодветен капацитет и дека не се 
вклучени никакви трошоци за неефикасност. 
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6.2 Информација за главниот сообраќаен час  
 
И покрај тоа што информациите за сообраќајот што остварува преку мобилната 
мрежа се собираат на годишно ниво, мрежата треба да биде димензионирана така да 
може да поддржува сообраќај во нормалниот “главен сообраќаен час”, во согласност 
со дозволениот праг (сообраќај во главен сообраќаен час). Моделот ќе треба да ја земе 
предвид побарувачката во различни денови во неделата и во различни месеци во 
годината, но не и зголемување на сообраќајот предизвикано од посебни случувања, 
како што се Нова Година, или наплив на телефонски повици предизвикани од ТВ 
емисии. Треба да се одбележи дека периодот на главниот сообраќаен час може да 
варира во различните делови од мрежата. 
 
Моделот треба да овозможи идентификација на информациите за сообраќајот во 
главниот сообраќаен час. Идеално, моделот треба да обезбеди доволна 
флексибилност која ќе овозможи промени во параметрите. 

Дел 7 Начин на моделирање  
 

7.1 Одредување на хомогените категории на трошоци и 
ревалоризирање на средствата  
 
Прв чекор е да се групираат трошоците со слични карактеристики во одделни 
категории на трошоци, наречени уште и хомогени категории на трошоци или групи на 
трошоци. Степенот на хомогеност се определува од потребата да се идентификуваат 
одделни двигатели на трошоците. 
 
Сите трошоци кои имаат ист единечен двигател можат да бидат групирани во иста 
категорија. 
 
Платите на вработените и исплатите за прекувремена работа имаат ист двигател, што 
значи можат да бидат здружени во една категорија. Наспроти тоа, трошоците за 
вработените од две различни деловни единици ќе имаат различни двигатели и 
поради тоа треба да бидат распределени во две различни категории на трошоци. 
 
Бидејќи LRIC се базира на концептот за идни предвидувања, за определување на 
соодветна нето вредност на средствата и соодветни амортизациони  трошоци, треба 
да бидат користени принципите на сметководство на сегашни трошоци (current cost 
accounting (CCA)). 
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Ова подразбира ревалоризација на средствата врз база на трошоци потребни за 
замена користејќи соодветна методологија за таа категорија на трошоците. 
Концептот на модерно еквивалентно средство (МЕА) може да е соодветен за некои од 
овие категории на трошоци. МЕА може да биде дефинирана како опрема со 
потребниот капацитет и функционалност, која има најмали (дисконтирани) трошоци 
во идните години. Животниот век на употреба не треба да го одразува вистински 
животен век на средството или на неговата МЕА замена. 
 
Доколку постојат разлики во оперативните трошоци помеѓу МЕА и постојното 
средство, МЕА вредноста на постојното средство дополнета со вредноста на 
оперативните трошоци мора да биде прилагодена за да ги рефлектира овие разлики. 
Кога се врши избор на МЕА, треба да се земат предвид разликите во животниот век на 
употреба на средствата. 
 
ССА треба да се базира на принципот за одржување на финансискиот капитал 
(Financial Capital Maintenance (FCM)). АЕК треба да процени дали одредените промени 
во вредноста, настанати како резултат од преминот од сметководство на историски 
трошоци кон ССА предизвикале значителни загуби (или добивки) и да одлучи дали 
таквите загуби (или добивки) можат да бидат одобрени. Ова се однесува само на 
капитални загуби (или добивки) кои се предизвикани од причини надвор од 
влијанието на операторот (‘windfall’ losses). 
 
Кога бруто вредноста на средството е пресметана според ССА, нето вредноста се 
пресметува со одземање на акумулираната амортизација. Нето вредноста на 
средството го покажува капиталот врзан во мрежното средство, проценето врз база 
на сегашни трошоци. Доколку бруто вредноста на средството е определена врз база 
на трошоците за замена, оваа нето вредност на средството се нарекува нето трошок за 
замена (Net Replacement Cost -NRC) или нето сегашна вредност (Net Present Value-
(NPV). 

7.2 Групирање на категориите на трошоци според активноста и 
елементите на мрежата  
 
Откако се определени хомогените категории на трошоци и фиксните средства се 
ревалоризирани, следниот чекор е да се определат активностите според категориите 
на трошоците и да се поврзат трошоците со различните мрежни елементи, под-
елементи, производи или други групи на трошоци, базирани на двигателот на 
активноста. 
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Група на трошоци е збир на трошоци кои се поврзани со ист објект. Трошоците за 
напојување со електрична енергија, згради и вработените во оперативата, можат да се 
поврзат во истата група на трошоци на централа ( МСЦ). 
 
Вообичаено, ова бара неколку стадиуми на алокација на трошоците. Трошоците 
можат да бидат алоцирани на елементот централа, а потоа можат да бидат 
алоцирани по минута, по главен сообраќаен час и по под-елементи за пристап на 
корисникот (или групи трошоци). Овој процес  треба да опфати: 

 Алокација на трошоците на групи на трошоци  
 Алокации определени преку активности  
 Идентификација на трошоците на активностите  
 Алокација во натамошните стадиуми на подетални елементи  
 Алокација на сите трошоци кои не се поврзани со инкрементот  
 Алокација на нерелевантни трошковни ставки кон конкретни групи трошоци.  

 
Овој чекор во процесот на моделирање мора да обезбеди прецизни алокации и 
расчленување на трошоците, а со тоа и да овозможи дефинирање на индивидуалните 
производи и услуги во понатамошна фаза. 
 
Утврдување на трошоците врз основа на активностите треба да се користи како 
основа во различните фази на алокација.  

7.3 Примена на амортизација според ССА и трошок на капитал  
 
Капиталните трошоци се дефинираат во овој стадиум. Се пресметуваат преку 
множење на просечната нето вредност на средствата за годината со трошокот на 
капиталот. Треба да се додаде и амортизацијата пресметана на ревалоризираните 
средства користејќи го ССА. 

7.4 Развивање на односи трошок – волумен (CVR)  
 
Односите трошок – волумен (Cost-volume relationships (CVRs)) го покажуваат начинот 
на кој се менува трошокот зависно од промената на волуменот на дадената услуга. 
Инкременталните трошоци на услугите се предизвикани со додавање (или одземање) 
на инкрементот на услугите и преку идентификација на ефектот на овие промени врз 
вкупните трошоци користејќи  CVR. 
 
CVR помагаат и при проценката на ефектите определени со предвидените промени 
во волуменот на побарувачката врз нивото на трошоци. 
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Пресметката на CVR ќе зависи од категоријата на трошоците за која се однесуваат. 
Зависно од категоријата на трошоците CVR ќе бидат утврдени или преку употреба на 
технички економски модели, или симулации подготвени од страна на инженеринг 
експерти, или пак со користење на регресивни анализи или преку анализи на процеси 
кои се основа на разни активности или (доколку се достапни) објавени споредби 
(меѓутоа, овие треба да бидат во ограничен обем и за нивна употреба е потребно 
претходно одобрување од АЕК). 
 
CVR ќе овозможат деталните групи на трошоци да варираат зависно од волуменот на 
инпутите. Процесот мора задолжително да идентификува двигател на трошокот за 
секоја група на трошоци и да ја дефинира врската. Двигателот на трошокот мора да е 
во некаков однос со волуменот на инпутот  и вкупната побарувачка на услугата. 

7.5 Утврдување на трошоците на големопродажен пристап и 
интерконекциски услуги  
 
Моделот ги пресметува трошоците за услугите од трошокот на елементите на 
мрежата користејќи ги факторите за рутирање и волуменот на производи (матрица за 
рутирање). Со ова се определува единечен трошок за користење на секој елемент и 
потоа се пресметува трошок на производот кој произлегува од користењето на 
мрежните елементи користени од самиот производ. На крајот, се додава и mark-up, за 
да се вклучат немрежните заеднички трошоци. 
 
Сите трошоци во рамки на LRIC моделот ќе бидат директно или индиректно поврзани 
со волуменот на аутпутот на инкрементот или треба да бидат алоцирани на 
поединечни групи трошоци за не-релевантни трошоци. 
 
Одредени трошоци се директно поврзани со оние волумени каде што другите имаат 
само индиректни релации преку друг посреднички двигател на трошоци. Меѓутоа, 
методата за пресметка на трошоците на услугите е секогаш иста: 
 
 Се идентификува  волуменот на двигателот на трошокот поврзан со услугата 

(или инкрементот)  
 Се изведува  волуменот на двигателот на трошокот на одредената категорија 

на трошоци.  
 Се пресметува  поврзаниот трошок предизвикан со додавање на категоријата 

на трошоците на инкрементот (алокација на трошоците).  
 

7.6 Резултати од моделот   
 

Резултатите од LRIC моделот вклучуваат: 
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 LRIC за секоја категорија на трошоци  
 LRIC за сите услуги дефинирани со моделот  
 Трошоци за користење на секој елемент од мрежата по единица  
 Расчленети трошоци по : 

(1) трошок на капитал,  
(2) амортизација,  
(3) директи оперативни трошоци,  
(4) индиректни трошоци,  
(5) општи трошоци алоцирани преку mark-up и др.  

ДЕЛ 8.  Одредување на вредност   

8.1.  Одредување на вредност на фиксните средства 
 

8.1 .1  Одредување на вредност на средствата по тековни трошоци  (CCA) 
 
Треба да биде одредена вредноста на средствата по тековни трошоци преку примена 
на методот нето трошок на замена.  При тоа треба да биде применет методот на 
одржување на финансиската вредност на капиталот (FCM) кога се врши 
ревалоризација на средствата. 
 
Заедно со документацијата за моделот операторот ќе приложи и детален опис на 
методи за утврдување на вредноста на средствата која што ја применил.   
 
За ревалуираните средства ќе се смета дека амортизацијата е пресметана на 
линеарна основа за останатиот животен век.  

8.1.2  Трошоци за замена  
 
Мерењето на трошоците за замена, во пракса, не е толку едноставно колку е 
претставено во дефиницијата. На пример, дали постојното средство треба да се 
замени за исто такво или со друго средство, каде што алтернативата овозможува 
понуда на иста лепеза на услуги како и постојното средство, но по пониски ценa. Кога 
постојните средства треба да се заменат, тие треба да се заменат со опрема која 
обезбедува ист сет на услуги по најниска можна цена.  
 
Наместо да се врши проценка на трошоците за замена, имотот од општа намена, како 
што се згради за канцеларии, вообичаено се проценува врз база на цените на 
слободниот пазар (важи и за постојна и за алтернативна употреба). Мала е 
веројатноста да се дојде до значително различен резултат од резултатот кој ќе се 
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добие со употреба на методата на проценка на трошоците за замена, поради фактот 
дека имотот/недвижностите се високо коњуктурни на пазарот. Трошоци за замена 
повеќе се изразени кај средствата кои овозможуваат, создаваат одредена услуга. 
 
Трошоците за замена ги мерат трошоците за замена на постоечкото средство со друго 
средство кое што има слични карактеристики во однос на функционирањето. Бруто 
вредност на средството ќе биде одредено преку примена на трошоците за замена, 
пресметано или преку тековната пазарна вредност на тоа средство или преку 
вредноста на посовремено средство ,доколку истото повеќе не е достапно на пазарот, 
а еднакво од аспект на неговиот капацитет или функционалност ( Modern Equivalent 
Asset или MEA  метод ) 
 
Ако трошоците за замена се одредуваат преку вредност на средството што се уште е 
достапно на пазарот и коешто ја применува истата технологија како средството кое 
што е предмет на замена, тогаш трошоците за замена ќе биде тековната пазарна 
вредност на средството.  Доколку се прави било какво прилагодување ( индексирање) 
на оваа вредност тогаш тоа треба да биде приложено во документацијата.  
 
Ако трошоците за замена се одредуваат преку вредност на модерно еквивалентно 
средство, тогаш тоа треба да биде прилагодено со цел да ги рефлектира разликите во 
квалитет, продуктивност и животниот век помеѓу постоечкото средството и неговиот 
модерниот еквивалент.  Оперативните трошоци  на операторот треба да бидат  
прилагодени со цел да ги рефлектира оперативните трошоци придружени со 
модерниот еквивалент.  Разликите во оперативните трошоци кои можат да се појават 
се должат на разликите во трошоците за одржување, од организирање на мрежата 
итн. 

8.2 Одредување на вредност на поглавните категории на средства  
 
8.2.1   Опрема за приклучување 
 
Има два трошковни драјвери во домен на приклучната опрема: 

- времетрање на говорен повик ( пр. приклучните порти) 
- обиди за правење повик ( пр. капацитети за процесирање) 

 
Голем дел од трошоците за приклучната опрема се однесува на софтверот. Со оглед 
дека софтверот редовно се надградува, тоа укажува дека можеби е посоодветно тој да 
биде проценет по тековни трошоци и да се издвои со посебен животен век и посебен 
трошок-волумен однос во однос на хардвер. Доколку има повеќе надградби на 
софтверот тогаш треба да се земе само последната надградба.  
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Операторот треба да обезбеди информации во однос на животниот век на 
приклучната опрема при што, каде е соодветно, да го прикаже и оправда истиот  
(различниот) животен век на хардверот и софверот.  
 
8.2.2 Опрема за пренос 
 
Top-Down моделот ќе даде информации за вредностите за опремата за пренос и за  
секоја средство поединечно. Top-Down моделот ќе ја опише и објасни структурата на 
секое ниво на преносната мрежа и начинот на кој што секој нејзин елемент е 
алоциран на соодветната услуга која што се обезбедува преку мрежата. Секое 
средство - компонент на преносната мрежа мора да биде поединечно 
идентификувано и вреднувано, во зависност од тоа на која припаѓа. 
 
8.2.3 Трошоци за индиректни средства 
 
Оваа категорија на средства вклучува земјиште, згради, моторни возила, компјутери и 
канцелариска опрема. За вреднување, овие средства треба да бидат разчленети во 
соодветни трошковни категории и соодветно да се прикажат во моделот.   

8.3  Трошоци за работен капитал  
 
Трошоци за работниот капитал ги вклучува оние трошоци кои го одржуваат 
тековното непречено функционирање на активностите,  при што ја одржуваат 
рамнотежата помеѓу физичките и финансиските резерви ( средства и обврски). 
тековното работење. Трошокот за работниот капитал се пресметува, претставува 
производ од трошокот за капитал со пресметаниот работен капитал. 
 
Пример на трошковни категории кои припаѓаат во работниот капитал се: 
 
 Залихи, резервни делови 
 Готовина 
 Побарувања 
 Обврски 
 Провизии и итн 

 
Треба да биде вклучен само работниот капитал кој се однесува, и е поврзан со 
работењето на мрежата на операторот ( големопродажба). Работниот капитал кој се 
однесува на долгување и побарувања во малопродажба е исклучен.  Трошокот треба 
да биде распределен согласно соодветниот трошковен двигател за секоја трошковна 
категорија.  
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8.4 Оперативни трошоци  
 
Оперативните трошоци најмногу се предизвикани од трошоците за одржување на 
капиталната опрема. Во моделот оперативните трошоци треба да бидат анализирани 
а пред се разчленети и распределени на соодветните мрежни компоненти.  Во 
интерконекциските надоместоци треба да се вклучат само оперативните трошоци 
кои произлегуваат од деловната единица за големопродажба. 
 
Трошоците поврзани со услугите кон корисниците, маркетинг и сл. не треба да бидат 
вклучени. Најголемиот дел од трошоците поврзани со вработени можат да бидат 
класифицирани како оперативни трошоци. Кога се работи за работна рака користена 
при инсталацијата на капиталната опрема и тие трошоци треба да бидат 
капитализирани. 
 
Дополнително, како оперативни трошоци можат да бидат класифицирани и широк 
спектар на материјалните трошоци. 
 
Конечно, амортизацијата е често класифицирана како оперативен трошок, но не и за 
целите на ова Упатство. 

Дел 9  Функционалност на моделот и документираност 
 
Моделот треба да ги покаже LRIC трошоците и соодветниот  mark-up за општите 
трошоци за секој пооделен мрежен елемент. Исто така моделот треба да покаже како 
трошоците за услугите се пресметани врз основа на примената на рутинг факторите 
за секоја пооделно услуга  со трошоците на мрежните елементи. Севкупниот  LRIC за 
услуга треба да биде расчленет помеѓу LRIC трошоците и  mark-up за општите 
трошоци. 

9.1 Анализи на сензитивност  
 
Идеално, моделот треба да овозможува вршење на анализи на сензитивност. Каде 
што е можно, моделот треба да е флексибилен за да ги испита влијанијата на 
промените кај: 
 Цените на опремата   
 Степен на искористеност   
 Обем (како волумен на сообраќајот, обиди за повик во главниот сообраќаен час) 
 Методологија на определување на годишните трошоци  
 Вклучување/исклучување на целосно амортизираните средства   
 Животен век на употреба на средствата     
 Ценовни трендови  
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9.2 Документираност на Моделот  
 
Со  Моделот треба да се поднесе следната потребна документација:  
 
 Трошок за пристап и интерконекциски услуги  
 Трошок на поединечните елементи на мрежата 
 Фактори на рутирање  
 Обем (како волумен на сообраќај, обиди за повик во главниот сообраќаен час)  
 Опис на методологијата, претпоставките, примероци и сл. 
 Список на категории на трошоци и елементи на мрежата  
 Методологија за ревалоризација и извори на бруто трошоци за замена (Gross 

Replacement Cost (GRC)) и сл. за сите категории на трошоци  
 Информации за квантитет и цената по единица производ неопходни за GRC 
 Претпоставки за определување на годишните трошоци (методологија на 

амортизација, животен век на употреба на средствата, ценовни трендови за 
сите средства)  

 Оперативни трошоци и клучеви за алокација  
 Работен капитал  
 Опис на структурата на мрежата, со посочување на промените во споредба со 

постојната мрежа  
 Должина и структура на линковите во преносната мрежа  
 Степен на искористеност (постоен и моделиран)  
 Документираност за ефикасноста и прилагодување на ефикасноста  
 Идентификација на слободните капацитети и техничко-економска 

оправданост за вклучување на било кој ваков трошок  
 Упатство за користење  
 Листа со опис како секој од општите и посебните критериуми на Top-Down 

моделот во ова Упатство е исполнет  

9.3  Ревизија на моделот  
 
Моделот треба да биде ревидиран од страна на независна и соодветно 
квалификувана организација (трошоците да бидат покриени од страна на 
операторот). АЕК предходно треба да даде одобрение за ревизијата и за изборот на 
ревизорот, при што АЕК не може да го одбие избраниот ревизор без оправдана 
причина. 
 
Врз база на оценката на важноста и ризикот, ревизијата треба да го опфати најмалку 
следното: 
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 Проверка на односот на димензионираната мрежа и основните регистри, 
статистики и сл. кои не се опфатени во годишниот извештај  

 Проверка на GRC проценка на средствата преку сегашни трошоци (споредба со 
ценовниците/договорите, регистар на средствата и сл.)  

 Проверка на сметководствените вредности кои се применети во моделот во 
споредба со вредностите под кои се водат во регистарот на основни средства  

 Балансирање на работниот капитал и оперативните трошоци во споредба со 
годишните извештаи  

 Проверка на користената ABC методологија за алоцирање на оперативните 
трошоци  

 Проверка на методологијата за алоцирање на трошоците и клучевите за 
алокација  

 Проверка на волуменот, сообраќајни статистики и сл. не споменати во 
годишниот извештај  

 Проверка на конзистентноста и точноста на примената на упатството за 
користење со прикажаните резултати и нивната вкрстена проверка со 
вкупните годишни извештаи подготвени за јавноста.  

 
Целта на ревизијата е да се осигури дека информациите во самиот модел како и во 
пропратната документација се точни, транспарентни и во согласност со основните 
цели на АЕК и со посебните барања на ова Упатство (или некои ажурирани или 
дополнителни насоки издадени од страна на АЕК). Од Ревизорот се очекува да издаде 
безрезервно мислење за разумноста на финансиските информации произведени со 
моделот.  
 
Операторот, за спроведување на ревизијата треба да обезбеди: 
 
 Целосен пристап до моделот, податоците и изворите на препоставките и 

пресметките  
 Ревизорски насоки, да му се овозможи на ревизорот правилно да ги разбере 

карактеристиките и процесите и за тоа како моделот се совпаѓа со 
сметководствените стандарди и со Упатството издадено од страна на АЕК.  

 Пристап до моделот и целосната документација  
 Потребната помош за корегирање и проверка на информациите во моделот   
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ПРИЛОГ 1  – Пример за пристап при определување на годишните 
трошоци  
 
Прифатливо е, доколку постојат определени услови, операторот да користи бруто 
сметководствена вредност, нето сметководствена вредност и утврдените 
амортизациони стапки, дефинирани во ревидираните сметки, доколку тие соодветно 
го одразуваат економскиот животен век на употреба и преостанатиот животен век на 
употреба на средствата. Методата за пресметка на NRC и тековна амортизација врз 
база на ревидирани сметководствени извештаи е прикажана подолу.  
 
NRC се пресметани врз база на GRC така да односот помеѓу нивните просечни 
вредности во таргетирана година, треба да е еднаков со односот на просечната GBV и 
NBV вредност во базната година. 
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Теоретски, економската амортизација е најоптималниот метод за определување на 
годишните трошоци, поради тоа што тоа е најточниот начин за мерење на 
економската вредност на средството во периодот на нејзиниот животен век. 
 
Економската амортизација се пресметува врз база на GRC, така да односот помеѓу 
економската амортизација и просечниот GRC треба да е еднаков со односот помеѓу 
сметководствената амортизација и просечната бруто сметководствена вредност во 
базната година. 
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каде  
т – разгледувана година t: 
б – базна година 

 
 
 За да овој пристап биде применлив потребно е да се исполнети следните предуслови: 
 

1) Животниот век на средството (а со тоа и стапката на амортизацијата) 
треба реално да ја претставува економската амортизација   

2) Принципите на сметководството и должината на животниот век на 
средствата треба да бидат договорени со АЕК.  

  



39 
 

ПРИЛОГ 2  Категории на трошоци  
 

Ред. 
бр 

Категорија  на   
трошоци 

Опис 

1  
Трошоци за подготовки 
на просторот каде се 
поставува BS/Cell  

Капитализирани трошоци за подготовка на  просторот за 
поставување на BS/Cell. Трошоците вклучуваат  (i) 
одредување на простор , (ii) купување на просторот, (iii) 
подготовка, (iv) поставување и (v) заштита. 

2  
Столбови 

Радио  столбови.  Трошоците вклучуваат  (i) столбови/ 
кули, (ii) опрема за поставување на столбот на одредениот 
простор, (iii) транспорт и  (iv) инсталација. 

3  
Антена и кабли 

Радио антена и кабли за нивно зачврствување на 
просторот 

4  

TRXs 

Радио предаватели  (и двата- хардвер и софтвер).  (TRX 
хардвер и софтвер ги имаат истите трошковни драјвери и 
истите CVRs.  Од тука тие може да бидат комбинирани во 
единечен  HCC.)  Трошоците вклучуваат  (i) планирање, (ii) 
хардвер / софтвер, (iii) инсталирање (iv) тестирање. 

5  
Базна  Станица (BTS) 

BS електронска опрема.  Трошоците вклучуваат  
вклучуваат  (i) планирање, (ii) хардвер / софтвер, (iii) 
инсталирање (iv) тестирање. 

6  
Channel Kits 
(Опрема за канал) 

Channel kit (двата хардвер и софтвер). Трошоците 
вклучуваат  вклучуваат  (i) планирање, (ii) хардвер / 
софтвер, (iii) инсталирање (iv) тестирање. 

7  
Node Bs 

Node B  електронска опрема.  Трошоците вклучуваат  
вклучуваат  (i) планирање, (ii) хардвер / софтвер, (iii) 
инсталирање (iv) тестирање.. 

8  
BSC/RNC хардвер 

BSC и RNC хардвер опрема. Трошоците вклучуваат    (i) 
планирање, (ii)  инсталирање (iii) тестирање. 

9  BSC/RNC софтвер BSC и RCN софтвер (доколку има) вклучуваат надградба 
10  

MSC/MSS/MGW хардвер 
MSC/MSS/MGW хардвер опрема. Трошоците вклучуваат    
(i) планирање, (ii)  инсталирање (iii) тестирање. 

11  MSC/MSS/MGW 
софтвер 

MSC/MSS/MGW софтверот вклучува надградба. 

12  
HLR хардвер 

HLR хардвер опрема. Трошоците вклучуваат    (i) 
планирање, (ii)  инсталирање (iii) тестирање. 

13  HLR софтвер HLR софтвер (доколку има) вклучуваат надградба 
14  

SMSC хардвер 
Хардвер трошоци за SMS центар . Трошоците вклучуваат    
(i) планирање, (ii)  инсталирање (iii) тестирање.. 

15  SMSC софтвер SMSC софтвер (доколку има) вклучуваат надградба 
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Ред. 
бр 

Категорија  на   
трошоци 

Опис 

16  
При-пејд хардвер 

При-пејд хардвер  трошоци. Трошоците вклучуваат    (i) 
планирање, (ii)  инсталирање (iii) тестирање. 

17  
При-пејд софтвер 

При-пејд софтвер платформа (доколку има) вклучуваат 
надградба 

18  
IN/MNP хардвер 

IN/MNP хардвер платформа (доколку има). Трошоците 
вклучуваат    (i) планирање, (ii)  инсталирање (iii) 
тестирање. 

19  IN/MNP софтвер IN/MNP софтвер (доколку има) вклучуваат надградба 
20  Line Systems – радио Радиобранови,  радио хардвер 
21  DDF Дистрибутивни рамки 
22  Network Management 

Systems Hardware 
Network management хардвер. 

23  Network Management 
Systems Software 

Network management софтвер. 

24  Опрема за вентилација и 
снабдување со 
електрична енергија 

Електрична централа, вентилација и опрема за ладење/ 
греење. 

25  Тест опрема Опрема за тестирање на мрежа 
26  DCN DCN мрежна опрема 
27  Моторни превозни 

средства поврзани со 
мрежната работа 

Превозни средства поседувани за мрежна работа. 

28  Големопродажен билинг 
систем 

Билинг систем за интерконекција 

29  Мрежен IT Мрежен  IT. 
30  

Core network site 
трошоци за подготовка 

Капитализирани трошоци за подготовка на  Core network 
site. Трошоците вклучуваат  (i) дизајнирање на site, (ii) 
аквизиција на site, (iii) подготовка на site, (iv) објавување 
на site и (v) безбедност на site. 

31  
2G Надоместок за 
фреквенции 

2G Надоместок за лиценци за спектар 

32  3G Надоместок за 
фреквенции 

3G Надоместок за лиценци за спектар 

33  Надоместок за 
фреквенции за 
радиобранови 

Радио бранови, Надоместок за фреквенции 
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Ред. 
бр 

Категорија  на   
трошоци 

Опис 

34  Други административни 
надоместоци 

Други административни надоместоци 

35  BTS/Node B Одржување 
& поправка- исплата 

BTS/Node B одржување  и трошоци за поправка - исплата 

36  BTS/Node B Одржување 
& поправка- не  исплата 

BTS/Node B одржување  и трошоци за поправка – не  
исплата 

37  BSC Одржување & 
поправка- не  исплата 

BSC/RNC Одржување & поправка- не  исплата 

38  MSC Одржување & 
поправка- исплата 

MSC одржување  и трошоци за поправка - исплата 

39  HLR Одржување & 
поправка- исплата 

HLR одржување  и трошоци за поправка - исплата 

40  SMSC Одржување & 
поправка- исплата 

SMSC одржување  и трошоци за поправка - исплата 

41  При-пејд платформа за 
одржување  и поправка- 
исплата 

При-пејд платформа за одржување  и трошоци за 
поправка - исплата 

42  IN/MNP одржување  и 
поправка- исплата 

IN/MNP за одржување  и трошоци за поправка - исплата 

43  BSC одржување  и 
поправка- non-pay 

BSC/RNC за одржување  и трошоци за поправка –не  
исплата 

44  MSC одржување  и 
поправка- non-pay 

MSC/MSS/MGW за одржување  и трошоци за поправка –
не  исплата 

45  HLR одржување  и 
поправка- non-pay 

HLR за одржување  и трошоци за поправка –не  исплата 

46  SMSC одржување  и 
поправка- не  исплата 

SMSC за одржување  и трошоци за поправка –не  исплата 

47  При-пејд платформа за 
одржување  и поправка- 
исплата 

При-пејд платформа за одржување  и трошоци за 
поправка –не  исплата 

48  IN/MNP одржување  и 
поправка- non-pay 

IN/MNP одржување  и трошоци за поправка –не  исплата 

49  BTS/Node B планирање– 
pay 

BTS/Node B планирање на  pay costs. 

50  BTS/Node B планирање – 
non-pay 

BTS/Node B планирање на non – pay costs. 

51  BSC Планирање Pay BSC/RNC Планирање pay costs. 
52  MSC Планирање – Pay MSC Планирање pay costs. 
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Ред. 
бр 

Категорија  на   
трошоци 

Опис 

53  HLR Планирање – Pay HLR Планирање pay costs. 
54  SMSC в – Pay SMSC Планирање pay costs 
55  При-пејд платформа 

планирање  – Pay 
При-пејд платформа планирање  pay costs 

56  IN/MNP Планирање – 
Pay 

IN/MNP Планирање pay costs 

57  BSC Планирање – Non 
Pay 

BSC/RNC Планирање non -pay costs. 

58  MSC Планирање – Non 
Pay 

MSC/MSS/MGW Планирање non – pay costs. 

59  HLR Планирање – Pay HLR Планирање non - pay costs. 
60  SMSC Планирање – Pay SMSC Планирање non - pay costs 
61  При-пејд платформа 

планирање  – Pay 
При-пејд платформа планирање  pay costs. 

62  IN/MNP Планирање – 
Pay 

IN/MNP Планирање  pay costs. 

63  Изнајмени линии Месечни  трошоци за изнајмени линии 
64  Инсталација на 

изнајмени линии 
Трошоци за инсталација на изнајмени линии 

65  Transmission 
Maintenance & Repair - 
Pay 

Transmission – трошоци за одржување и поправки - pay  

66  Transmission 
Maintenance & Repair - 
Non Pay 

Transmission – трошоци за одржување и поправки non - 
pay  

67  Transmission Planning - 
Pay 

Transmission-трошоци за планирање - pay . 

68  Transmission Planning - 
Non Pay 

Transmission planning non - pay costs. 

69  BTS/Node B Building 
Power 

BTS/Node B building –трошоци за електрична енергија 

70  BSC/RNC Power BSC/RNC- трошоци за електрична енергија 
71  MSCS/MGW Power MSC/MSS/MGW - трошоци за електрична енергија 
72  HLR Power HLR - трошоци за електрична енергија 
73  SMSC Power SMSC - трошоци за електрична енергија 
74  Prepaid platform power Prepaid platform - трошоци за електрична енергија. 
75  IN/MNP power IN/MNP - трошоци за електрична енергија 
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Ред. 
бр 

Категорија  на   
трошоци 

Опис 

76  Cоmmercial Building 
Power 

Commercial operations building - трошоци за електрична 
енергија 

77  IT - Pay IT pay costs. 
78  IT - Non Pay IT non-pay costs. 
79  Одржување и поправка 

на моторни превозни 
средства  

Трошоци за одржување на моторни превозни средства и 
трошоци за поправка 

80  Моторни превозни 
средства и такси 

Гориво за моторни превозни средства и такси 

81  BTS/Node B Sites - Short 
Term Lease 

BTS/Node B sites short term lease costs. 

82  Commercial Buildings - 
Short Term Lease 

Commercial building short term lease costs. 

83  Corporate Overheads Corporate overhead costs. 
84  Divisional overhead Divisional overhead costs. 
85  Заеднички  трошоци за 

подршка 
Support overhead costs 

86  Тековни средства Работен капитал 
87  Тековни обврски Работен капитал 
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ПРИЛОГ 3   Пример за модел за пристап  јавна мобилна мрежа- full  
MVNO и сервис провајдери на јавна мобилна комуникациска мрежа  
 
Tретата страна издава сопствени СИМ картички, има свој сопствен HLR. Исто   така 
има елементи на сопствена основна мрежа  (GMSC;SMSC)  кои се конектирани на 
мрежата на операторот  
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