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Агенција за електронски комуникации
Ул: Димитрие Чуповски 13
1000 Скопје

Предмет:

Коментари по Правилникот за начинот на пренос на СМС пораки кои
се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на
националното и културното богатство и туризмот во Република
Македонија

Почитувани,

ОНЕ Телекомуникациски услуги ДОО Скопје (понатаму во текстот ОНЕ ДОО Скопје) се заблагодарува
на дадената можност да достави коментари, мислења и забелешки по однос Правилникот за начинот
на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на
националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија (понатаму во текстот
Правилник).
Со овој правилник Агенцијата за електронски комуникации го пропишува начинот на пренос на СМС
пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и
културното богатство и туризмот во Република Македонија кој треба да го обезбедат операторите и/или
давателите на јавни мобилни комуникациски услуги во Република Македонија.
Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги согласно одредбите од
Правилникот треба на писмено барање на тело формирано од државен орган за промоција и подршка
на туризмот во Република Македонија, бесплатно да обезбедат пренос на СМС пораки кои се
однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и
туризмот во Република Македонија до своите претплатници и до роаминг претплатниците на нивните
мрежи кога:
- Претплатниците или роаминг претплатниците ќе се најдат на растојание од 50 метри од културна
знаменитост (локалитет, споменик и сл.) определена како таква
- Претплатниците или роаминг претплатниците ќе влезат ли ќе излезат од зона која што од страна на
телото за за промоција и подршка на туризмот е определена како зона од туристичко и културно
значење за Република Македонија (град, езеро, планина и сл.)
- Роаминг претплатници за прв пат ќе се регистрираат на мрежата на операторите и/или давателите на
јавни мобилни комуникациски услуги
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Од техничко - технолошки аспект, обезбедувањето на ваквиот тип на сервиси побарува посебен тип на
опрема која операторите и давателите на јавни мобилни комуникациски услуги во Република
Македонија вклучително и ОНЕ ДОО Скопје не ја поседуваат.
Станува збор за специфична опрема чија набавна вредност изнесува неколку милиони евра.
Следствено, имплементацијата на одредбите од Правилникот неодминливо побарува алоцирање на
значителен износ на финансии кој во ова специфично време е посебно тешко да се обезбеди.
Ако се знае дека услугата нема да се наплатува и ако притоа се земат во предвид лимитираните
можности за искористување на набавената опрема за развој на дополнителни локациски базирани
сервиси речиси е невозможен поврат на направената инвестиција.
Во изминатите години од нашето деловно практицирање на пазарот на телекомуникациски услуги во
Република Македонија во рамки на сопствените можности се обидуваме нашиот придонес за
заедницата да е сеопфатен и континуиран – им помагаме на ранливите општествени групи и ги следиме
нивните потреби, се грижиме за животната средина, редовно поддржуваме бројни социјални и
филантропски активности, како и проекти од областа на културата, уметноста, образованието и спортот.
Во принцип ја поздравуваме и подржуваме секоја иницијатива која во себе содржи инвентивност,
обезбедува додадена вредност и е во насока на унапредување и промоција на вредности од особено
значење за Република Македонија.
Сметаме дека иницијативата произлезена од Координативното тело за развој на туризмот во Република
Македонија а е сублимирана во Правилникот на Агенцијата за електронски комуникации може да се
реализира на начин кој ќе биде финансиски издржлив за операторите и давателите на јавни мобилни
комуникациски услуги а притоа истата нема воопшто да изгуби од својата замисла, намена и цел.
ОНЕ ДОО Скопје во целост ги става своите ресурси како човечки така и техничко – технолошки во
изнаоѓање на заемно прифатливо техничко – технолошко решение и реализација на ваквата
иницијатива.

