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Ивештај за активностите на 
Агенцијата за електронски 
комуникации за 2012 година 
 

Вовед 

 

Годишниот извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: 

АЕК) за 2012 година  опфаќа широк опсег на активности што се однесуваат на надлежностите и 

обврските на Агенцијата согласно Законот за електронските комуникации и прописите донесени 

врз основа на него, како и меѓународните договори од областа на електронските комуникации што 

ги склучила или на кои им пристапила Република Македонија. Агенцијата исто така има 

надлежности кои произлегуваат од Законот за просторно и урбанистичко планирање според кој 

АЕК има активности во однос на издавање на согласност за изградба на електронски 

комуникациски мрежи и придружни средства и издавање на мислење за изградба на електронски 

комуникациски мрежи и придружни средства. Уште повеќе Агенцијата исполнува и задачи кои 

произлегуваат од Законот за заштита на конкуренцијата, притоа земајќи ги предвид основните 

упатства на Европската Комисија за вршење на анализа на релевантни пазари и утвдување на 

значителна пазарна моќ согласно регулаторната рамка на Европската Комисија за електронски 

комуникациски мрежи и услуги. 

Во Извештајот се презентирани секторите и комплексноста и обемот на задачите што ги извршува 

АЕК. Нејзините секојдневни активности вклучуваат регулација на пазарот на електронските 

комуникации во Република Македонија, промовирање на ефикасна конкуренција во областа на 

јавните електронски комуникациски мрежи и услуги, со што им се овозможува на крајните 

корисници да имаат можност за избор, цена и квалитет на пристапот до електронските 

комуникациски услуги, стимулирање на ефикасни инвестиции во изградба на телекомуникациска 

инфраструктура и поттикнување на иновации, применувајќи ги принципите на технолошки 

неутрална регулатива и транспарентност, конзистентност и недискриминација во своите одлуки, 

преку ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар и нумерацискиот простор како 

ограничени национални ресурси, заштита на интересите на корисниците, решавање на спорови 



 Годишен извештај за работа во 2012 година 

 

 страна 5 

 

меѓу операторите на јавни електронски мрежи, давателите на јавни електронски услуги  и 

корисниците, како и активности поврзани со надзор над спроведувањето на Законот за 

електронските комуникации и прописите донесени врз негова основа. 

Во рамките на овие стандардни активности, АЕК изврши серија на задачи со многу значајни резултати 

кои се однесуваат на анализа на релевантните пазари на мрежи и услуги, во правец на поттикнување на 

ефикасна конкуренција на релевантните пазари на мрежи и услуги, како и финализирање на 

подготовките за транзиција од аналогна во дигитална терестријална телевизија. Паралелно со овие 

активности АЕК изврши имплементација на препораките на Европската Комисија во областа на 

електронските комуникации во националната регулатива. 

 

Прв дел: Комисија на Агенцијата за електронски комуникации 

 

Комисијата ги има следниве надлежности:  

а) донесува статут по претходно добиена согласност од Собранието на Република Македонија;  

б) донесува деловник за својата работа во согласност со овој закон и Статутот на Агенцијата;  

в) го одобрува Годишниот извештај за работа за претходната година на Агенцијата и Годишната 

програма за работа за наредната година на Агенцијата;  

г) го именува и разрешува директорот на Агенцијата во согласност со овој закон и по постапка 

утврдена во Статутот на Агенцијата;  

д) го следи спроведувањето на годишната програма за работа на Агенцијата преку кварталните 

извештаи доставени од директорот на Агенцијата; 

ѓ) донесува одлука за користење на нереализираните средства од годишниот финансиски план на 

Агенцијата од претходната година, по предлог на директорот на Агенцијата; 

е) соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на локалната 

самоуправа и со невладини организации и здруженија на граѓани во Република Македонија;  

ж) дава мислења, препораки и предлози до Собранието на Република Македонија и други 

државни органи и институции од областа на електронските комуникации; и  

з) донесува општи акти за работењето на Агенцијата, утврдени во Статутот на Агенцијата, а по 

предлог на директорот на Агенцијата. 
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Во текот на 2012 година Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржа 20 

состаноци. Во Јануари 2012 година според Програмата за работа на АЕК и Финансискиот план за 

2012 година го донесе планот за јавни набавки на АЕК чие следење во текот на целата година го 

извршуваше преку давање на согласности за спроведување на јавните набавки. Во Март 2012 

година го усвои Годишниот извештај за работа на АЕК кој беше доставен во Собранието на 

Република Македонија на усвојување. Во Ноември 2012 година ја разгледа и усвои годишната 

Програма за работа на АЕК за 2013 година која ја достави до Собранието на Република Македонија 

на усвојување. 

 

Втор дел: Агенција за електронски комуникации 

 

 

1.  О Д Г О В О Р Н О С Т И  Н А  АЕК  И  В О Д Е Ч К И  П Р И Н Ц И П И  Н А  Р Е Г У Л А Ц И Ј А  

 

АЕК во согласност со Законот за електронски комуникации е надлежна да: 

а) врши надзор, контрола и го следи работењето на операторите на електронските комуникациски 

мрежи и давателите на услуги во согласност со овој закон, прописите донесени врз основа на него; 

б) поттикне воспоставување на интерконекција меѓу електронските комуникациски мрежи и 

обезбеди интерконекција според недискриминаторски услови, врз основа на одобрените 

референтни  понуди; 

в)  поттикне обезбедување на соодветен пристап и интерконекција и меѓусебно функционирање 

на услугите со цел да се овозможи ефикасност, оддржлива конкуренција и максимални 

поволности за крајните корисници; 

ва) ја одобрува референтната понуда за интерконекција и/или пристап и референтната понуда за 

разврзан пристап на локална јамка, како и другите понуди за кои операторите со значителна 

пазарна моќ имаат обврска да ги достават на одобрување до Агенцијата и  
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вб) определува оператори со значителна пазарна моќ во соработка со Комисијата за заштита на 

конкуренцијата; 

г) врши регистрација на нотификација на оператори на електронски комуникациски мрежи и 

даватели на електронски комуникациски  услуги; 

д) обезбедува корисниците да имаат пристап до јавните електронски комуникациски мрежи и 

јавните електронски комуникациски услуги на недискриминаторска основа; 

ѓ) презема мерки и пропишува заштита за да ги спречи операторите на електронски 

комуникациски мрежи и давателите на електронски комуникациски услуги од ангажирање во 

антиконкурентни активности; 

е) донесува и спроведува План за намена на радиофреквенциски опсези и План за распределба на 

радиофреквенции; 

ж) го следи користењето на спектарот на радиофреквенции согласно со плановите од точката е) на 

овој став; 

з) издава одобренија за користење на радиофреквенции; 

ѕ) врши координација на радиофреквенциите со регулаторните тела на соседните и другите 

држави; 

и) донесува и спроведува План за нумерација за електронски комуникациски мрежи и услуги на 

Република Македонија; 

ј) доделува броеви и серии на броеви на оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на 

јавни комуникациски услуги; 

к) управува и го следи рационалното користење на броевите, согласно со Планот од точката и) на 

овој став и во случаи на утврдени неправилности ги одзема броевите и сериите на броеви; 

л) подготвува и спроведува јавни тендери за доделување и користење на радиофреквенции; 

љ) го одобрува и контролира на стандардниот договор меѓу оператори на електронски 

комуникациски мрежи, даватели и корисници на електронски комуникациски услуги; 

м) презема мерки во согласност со овој закон во случаите кога е извршена повреда на одредбите 

на овој закон или на прописите донесени врз основа на него; 
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н) ги контролира цените на комуникациските услуги и презема мерки во случаи кога оператор на 

електронска комуникациска мрежа или давател на електронска комуникациска услуга, сам или 

заедно со друг има значителна пазарна моќ на релевантниот пазар на комуникациски  услуги; 

њ) ги контролира цените на електронските комуникациски услуги утврдени во референтните 

понуди на оператори на електронски комуникациски мрежи и услуги со значителна пазарна моќ 

на релевантен пазар; 

п) раководи и управува со средствата на фондот за универзална услуга и врши наплата на 

надоместоци од операторите и/или давателите на комуникациски услуги на посебна сметка на 

име на фондот, како и врши исплата на средства од фондот кон давателот на универзална услуга; 

р) решава спорови меѓу: 

и) операторите на електронски комуникациски мрежи и давателите на услуги во врска со 

интерконекција и/или пристап, на предлог на една од страните на спорот или по сопствена 

иницијатива, согласно со овој закон; 

ии) оператори на електронски комуникациски мрежи и даватели на услуги согласно со одредбите 

од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон и 

иии) корисници и оператори на електронски комуникациски мрежи и даватели на услуги согласно 

со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон; 

с) воспостави, одржува и ажурира електронска база на податоци што содржи информации од 

областа на електронските комуникации и да обезбеди информациите да бидат јавно достапни во 

согласност со правилата за доверливост и прописите за пристап до информациите; 

т) соработува со надлежните тела и институции од областа на радиодифузијата и заштитата на 

конкуренцијата; 

ќ) го следи развојот на електронските комуникации; 

у) бара податоци и информации од операторите на електронските комуникациски мрежи и 

давателите на електронски комуникациски услуги; 

ф) обезбедува информации за корисниците, операторите и давателите на услуги и меѓународните 

организации и тела; 

х) донесува и спроведува подзаконски акти  потребни за спроведување на овој  закон; 

ц) донесува технички прописи врз основа на овој закон; 



 Годишен извештај за работа во 2012 година 

 

 страна 9 

 

ч)дава согласност на идејниот проект за градба на јавна електронска комуникациска мрежа и 

електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства 

и учествува во комисија за технички преглед на истите согласно овој закон, прописите донесени 

врз основа на него, како и важечката техничка регулатива и технички спецификации од областа на 

елекронските комуникации; 

чч) дава мислења или утврдува услови при изготвување и донесување на документите за 

просторно уредување и градење во случај кога се работи за зафати во просторот во рамките на 

зоната на јавната електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни 

капацитети и средства, во заштитната зона, како и во радио коридорот на одредени радиостаници; 

џ) обезбедува операторите на електронски комуникациски мрежи и давателите на електронски 

комуникациски услуги да се придржуваат кон обврските кои им се дадени во интерес на 

одбраната, безбедноста и одржувањето на јавниот ред, како и за време на воена и вонредна  

состојба; 

ш) спроведува примена на националните и меѓународните стандарди и технички прописи во 

областа на електронските комуникации; 

аа) учествува во работата на меѓународни организации и здруженија на национални регулаторни 

тела во областа на електронските комуникации; 

бб) ја врши својата работа транспарентно и на недискриминаторски начин, овозможувајќи им на 

заинтересираните страни да дадат забелешки и коментари во врска со иницијативите, мерките и 

одлуките на Агенцијата и 

вв) спроведува постапка за определување на давател на универзална услуга и склучува договор со 

истиот, по претходно добиена согласност од министерот надлежен за  електронските комуникации 

гг) обезбедува услови за користење на дигиталните радио и телевизиски услуги од страна на 

крајните корисници, и 

дд) води електронски регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи. 

ѓѓ) ги контролира и мери параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги;  

ее) го контролира и мери нејонизирачкото зрачење предизвикано со употреба на јавните 

електронски комуникациски мрежи;  
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жж) презема активности и поттикнува меѓусебно поврзување на оператори на јавни 

комуникациски мрежи, односно даватели на јавни комуникациски услуги за пренос на податоци 

(Интернет), како и за развој на точки за размена на интернет сообраќајот и  

зз) води електронски регистар на телекомуникациска терминална опрема наменета за јавни 

мобилни комуникациски услуги. 

АЕК во своето работење ќе ги применува следните принципи на работа: 

- АЕК ќе се воздржува од интервенција, но со јасна волја брзо и ефикасно да 

интервенира онаму каде ќе биде потребно; 

- АЕК ќе интервенира во рамките на своите законски надлежности за да постигне 

одредена цел онаму каде пазарот самиот по себе тоа не може да го постигне; 

- АЕК секогаш ќе избира најмалку агресивни регулаторни методи за постигнување на 

одредени цели; 

- АЕК секогаш ќе настојува интервенциите да се базирани на докази, да се 

пропорционални, конзистентни, одговорни и транспарентни во намерата и во 

резултатот кој тие го постигнуваат; 

- АЕК ќе работи според јасно дефинирана и јавно публикувана програма за работа со 

определени цели. 

- АЕК константно ќе ги следи и анализира пазарите за електронски комуникации со 

намера постојано да биде во чекор со технолошките промени. 

- АЕК постојано ќе се консултира со сите релевантни заинтересирани страни за да 

направи реална оценка за влијанието на некоја регулаторна мерка на некој од 

пазарите за електронски комуникациски услуги пред нејзиното воведување. 

АЕК е свесна за својата улога во процесот на приближување на Република Македонија кон 

Европската унија и ќе вложи максимален напор, во соработка со останатите чинители на пазарот 

на електронски комуникации, да ги исполни целите зададени во оваа програма за работа, со што 

ќе допринесе кон поскоро полноправно членство во Европската унија. 
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2. АКТИВНОСТИ НА АЕК  

 

Активностите на АЕК се концентрирани на следните три полиња: 

1. Поддршка на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги; 

- Промоција на ефикасна конкуренција во фиксните и мобилни телекомуникациски 

оператори и даватели на услуги; 

- Пазарен натпревар во понудата на електронски комуникациски услуги; 

- Ефективна регулација и поттикнување на инвестиции за забрзан раст на широкопојасни 

производи и услуги; 

2. Подобрување на комуникациската инфраструктура и ефикасно користење на 

радиофреквенцискиот спектар; 

- Постојан раст и брза имплементација на модерната комуникациска технологија; 

- Стабилна, интероперабилна и доверлива комуникациска инфраструктура; 

- Ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар; 

- Поддршка на Акцискиот план за премин од аналогно во дигитално терестријално 

емитување; 

3. Заштита на корисниците и граѓаните; 

- Заштита на корисниците од злоупотреба; 

- Разбирање на искуствата на корисниците поврзани со електронските комуникациски 

услуги; 

- Пристапна понуда на електронските комуникациски услуги на македонските 

корисници; 

- Развој на македонското стопанство; 

 
 

2.1. Прибирање на податоци 

 

Операторите на електронски комуникациски мрежи и давателите на електронски комуникациски 

услуги се должни на барањето на АЕК да достават извешаи, податоци и информации, во обем и во 

рок утврдени во барањето, без надоместок. Врз основа на така прибраните податоци покрај 

редовните и вонредните анализи кои во текот на годината ги спроведува АЕК во текот на 2012 

подготви и јавно објави четири квартални извештаи каде детално беа прикажани и анализирани 

реални показатели за состојбата на пазарите за електронски комуникации во Република 

Македонија. Покрај тоа изврши и две испитувања на јавното мислење на корисниците на 

електронски комуникациски услуги што беа искористени за подобрување на условите за 

корисниците на овие услуги. 
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2.2. Нотификација и регистрација 

Пред започнување на изградба и употреба на јавни електронски комуникациски мрежи и 

обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги, менување или прекин во 

обезбедувањето на јавни комуникациски мрежи и услуги се доставува нотификација до 

Агенцијата. Нотификацијата особено содржи: 

а) име, седиште, единствен даночен број и регистарски број на подносителот на нотификацијата, 

како и изјава од правен застапник со име, адреса, број за контакт и единствен матичен број; 

б) датум на започнување, промена или прекин на работите од членот 27 став (1) од овој закон и 

в) сите други податоци што се бараат согласно со прописите донесени врз основа на овој закон. 

(3) Кон нотификацијата се приложува: 

а) документација со која се докажува точноста и комплетноста на податоците од ставот (1) на овој 

член и 

б) изјава во која се наведува дека податоците се точни, и дека се исполнети условите од ставот (2) 

точка б) на овој член. 

(4) Операторите и давателите на услуги имаат обврска да ја известат Агенцијата за промена на 

податоците од став (2) точка а) на овој член дадени во нотификацијата  во рок од 30 дена од денот 

на настанатата промена.  

   (5) Агенцијата врши регистрација на операторот или давателот на услуга со  запишување во 

службената евиденција во рок од седум дена од  добивањето на нотификацијата по која ќе му 

достави писмена потврда за извршена регистрација. 

Бројот на активни нотифицирани субјекти според новата нотификација е 176 (заклучно со 
04.01.2012). 
 

2.3. Спорови 

 

АЕК решава спорови во меѓу оператори на комуникациски мрежи и даватели на комуникациски 

услуги по службена должност или на барање на една од страните во спорот. Во постапките за 

решавање на спорови АЕК ги применува одредбите од Законот за општа управна постапка, 

доколку со Закон за електронски комуникации не е поинаку уредено. Агенцијата е должна да го 
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реши спорот во рок од 42 дена од денот на приемот на предлогот за започнување на постапка за 

решавање на спорот. Крајниот рок за решавање на спорот може да се продолжи доколку тоа е 

потребно заради обемот на постапката, но не смее да биде подолг од четири месеца. АЕК е 

должна при решавање на споровите да ги има предвид и целите за обезбедување на ефикасна 

конкуренција и заштита на интересите на корисниците на пазарот. АЕК е должна јавно да ги 

објавува одлуките во врска со споровите при што треба да ја има предвид забраната за објавување 

на деловни тајни  на странките. 

 

2.4. Предупредувачко известување и санкции 

 

Во случај на повреда на одредбите од Законот за електронски комуникации, прописите донесени 

врз основа на него или на обврските или мерките наметнати од АЕК, АЕК може да донесе решение 

со кое ќе: 

- му нареди на сторителот на повредата во определен рок да преземе мерки за 

отстранување на утврдените неправилности и недостатоци; 

- забрани активности кои се вршат во спротивност со одредбите на овој закон и 

прописите донесени врз основа на овој закон и 

- покрене постапка во согласност со Законот за прекршоци или Законот за кривичната 

постапка. 

АЕК пред да ги донесе вакво решение на операторот на јавни електронскикомуникациски мрежи 

и/или даватели на јавни електронски комуникациски услуги ќе му испрати предупредувачко 

известување во кое конкретно ќе ја наведе природата на повредата, како и мерката што може да 

биде изречена и ќе му определи рок кој не може да биде пократок од 30 (триесет) дена за да 

отстрани повредата. 

АЕК ќе го донесе решението во рок од седум дена од истекот на рокот на предупредувачкото 

известување. 

На следната табела се дадени податоци за мерките што ги презеде АЕК во текот на 2012 година во 

случај на повреда на одредбите од Законот за електронски комуникации, прописите донесени врз 

основа на него или на обврските или мерките наметнати од АЕК. 
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 Опис на активности 
 

Вкупен број 

1 Решение во постапката на одобрување на изменетата референтна понуда за 
изнтерконекција на Македонски Телеком 

2 

2 Решение  во постапката на одобрување на измената на референтната понуда 
за разврзан пристап на локална јамка на Македодонски телеком 

2 

3 Решенија во постапката на измена на Понуда за битстрим пристап и 
препродажба на битсрим услуга на Македонски Телеком 

2 

4 Решение во постапката на измена на Понудата за препродажба на големо на 
претплатнички линии на Македонски Телеком 

2 

5 Решенија во постапката на измена и одобрување на референтните понуди за 
интерконекција на алтернативните оператори 

16 

6 Решение за одобрување на понуда за минимален пакет за изнајмени линии 
за МТ 

1 

7 Решение за одобрување на измена на понуда за битсрим пристап и 
препродажба на битсрим услуга на МТ 

1 

8 Решение за одобрување на измена на понуда за обезбедување на 
терминирани и/или преносни сегменти на  изнајмени линии на МТ 

1 

9 Решенија за измена и одобрување на референтните понуди за 
интерконекција на Т-Мобиле, ОНЕ и ВИП 

3 

10 Решенија за наплата на годишен надомест за надзор на пазарот 132 

11 Предупредувачки известувања: 
-недоставување на квартални извештаи (Q1, Q2, Q3, Q4) 
-недоставување на извештај за вкупен годишен приход 
-недоставување на прашалник по барање на Анализа за пазар 
-недоставување на стандарден претплатнички договор на одобрување во 
АЕК 
-недоставување податоци за сопстени мрежи во Сектор за телекомуникации 
 

674 

12 Решенија за одобрување на стандардни претплатнички договори 102 

13 Решенија за наредба 94 

14 Решенија за забрана за користење на радиофреквенции 30 

15 Решенија за бришење од нотификација 11 

16 Решенија за престанок, поништување 12 

17 Мислење до Уставен суд на РМ 5 

18 Одговори на тужби до Управен суд, барање на списи 38 

19 Одговор на жалба до Виш Управен суд 8 

 

 

Покрај тоа АЕК во 2012 година изготви и голем број на тужби против оператори и даватели на 

електронски комуникациски услуги кои не ги имаат подмирено обврските кон АЕК во однос на 

плаќање на надоместоци. На следната табела е даден приказ на таквите тужби. 
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 Опис на активности Вкупен број 
 

1 Прекршочни пријави 201 

2 Присуство на судски рочишта 114 

3 Барање за извршување (кај извршител) 74 

4 Барање за донесување на решение со кое се дозволува извршување (нотар) 362 

5 Дописи до суд (дополна на прекршочни пријави) 53 

 

АЕК во 2012 година обезбеди повисоко ниво на заштита на корисниците на електронски 

комуникации, активностите на АЕК беа насочени кон решавање и анализа на приговори. Во 

следната табела е даден приказ на работата на одделението за грижа за корисници 

 

 Опис на активности 
 

Вкупен број  

1 Вкупен број на примени приговори од крајни корисници 1409 

2 Решени предмети по приговор на корисник: 
-решенија 
-известувања 
-заклучоци 

1375 

3 Прием на странки и нивно правно советување за заштита на нивните права 1658 

4 Телефонски консултации со крајни корисници 1603 

5 Одговорени повици на бројот 190 13,019 

6 Одговорени прашања од komuniciraj.mk 461 

7 Разгледани стандардни  претплатнички договори  369 

 
 
 

3. ЕВОЛУЦИЈА НА РЕГУЛАТИ ВНАТА РАМКА  
 
 

Активностите на АЕК произлегуваат од нејзините надлежности утврдени во Законот за 

електронските комуникации („Службен Весник на РМ“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 

83/2010, 13/2012, 59/2012 и 123/2012) и прописите донесени врз основа на него, како и 

меѓународните договори од областа на електронските комуникации што ги склучила или на кои им 

пристапила Република Македонија. 

АЕК исто така има надлежности кои произлегуваат од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање („Службен Весник на РМ“, бр.51/05, бр.137/07, бр.24/08) според кој АЕК има 

активности во однос на издавање на согласност за изградба на електронски комуникациски мрежи 

и придружни средства и издавање на мислење за изградба на електронски комуникациски мрежи 

и придружни средства. Уште повеќе АЕК исполнува и задачи кои произлегуваат од Законот за 
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заштита на конкуренцијата („Службен Весник на РМ“, бр.04/2005, 70/2006 и 22/2007), притоа 

земајќи ги предвид основните упатства на Европската Комисија за вршење на анализа на 

релевантни пазари и утвдување на значителна пазарна моќ согласно регулаторната рамка на 

Европската Комисија за електронски комуникациски мрежи и услуги. 

Агенцијата во својата работа, заради унапредување и развој на пазарот на електронските 

комуникации во Република Македонија, ги има предвид препораките на Европската Комисија и 

најдобрите светски практики. 

 

3.1. Промени во регулативната рамка во Република Македонија 

 

Со цел подобрување на условите на пазарите за електронски комуникации АЕК во 2012 година 

изработи опсежни подобрувања на регулативната рамка во Република Македонија се разбира во 

согласност со постојните законски прописи во нашата држава и директивите и препораките од 

страна на Европската комисија. На следната табела детално се прикажани подзаконските акти кои 

беа донесени или ревидирани од страна на АЕК во изминатата 2012 година. 

 

 Опис на активности Вкупен број 

1 План за изменување и дополнување на Планот за нумерација и 
финален текст на Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви 

1 

2.  Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот 
за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени 
броеви и серии на броеви од Планот за нумерација 

1 

3 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
техничките, употребните и другите услови за одредени типови на 
електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска 
инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства 

1 

4 Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата 
на жигот за запечатување на просториите и/или комуникациските 
средства 

1 

5 Правилник за формата и содржината на службената легитимација на 
инспекторот за електронски комуникации и начинот на нејзиното 
издавање и одземање. 

1 

6 Правилник за регулирање на малопродажните цени на оператор со 
значителна пазарна моќ. 

1 

7 Правилник за начинот на пренос на СМС пораките кои се однесуваат 
на заштитата, унапредувањето на националното и културното 
богатство и туризмот во РМ 

1 

8 Учество во изработка на Законот за изменување и дополнување на 1 
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Законот за електронските комуникации 

9 Правилник за измена и дополна на Правилникот за видот и 
содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски 
мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги се должни да ги 
објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и 
тарифите и параметрите за квалитет на јавни комуникациски услуги 

3 

10 Правилник за обезбедување битстрим пристап и препродажба на 
битстрим услуга 

1 

11 Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни 
сегменти на изнајмени линии 

1 

12 Правилник за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии 1 

 

 
 
 

 
 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАСПОЛ ОЖИВИ РЕСУРСИ НА АЕК  
 
 

1.1. Ресурси на располагање на АЕК 

 

Активностите на Агенцијата тесно се поврзани со бројот и структурата на вработените и побарува 

доволно средства за следење и оценка на многу важни стручни, правни и економски прашања. 

Промените на пазарот на електронски комуникации бара трајно усовршување на сите вработени 

во Агенцијата. Вработените ќе се усовршуваат преку семинари, конференции, работни групи, 

работилници и разни курсеви.  

Со цел поквалитетно исполнување на предвидените активности и развој на своите капацитети, АЕК 

ги исполни и следните активности: 

 Стручна обука на постоечкиот кадар. 

 Користење на техничка помош на надворешни консултанти. 

 Зајакнување на соработката со домашни регулаторни тела и државни институции како и 

институции на локалната самоуправа. 

 Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за идно користење на средства од IPA фондови. 
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1.2. Човечки ресурси 

 
АЕК располага со 132 вработени кои според степенот на образование се прикажани на следната 

табела: 

р.бр. Степен на образование  

1. ССС (III и IV) 43 

2. ССС (V) / 

3. ВШС (VI) 02 

4. ВСС (VII/1) 82 

5. ВСС (VII/2) 04 

6 VIII/3 01 

 

На следната табела е прикажана возрастната структура на вработените во АЕК: 

р.бр. Возраст  

1. До 35 години 21 

2. Од 35-50 години 74 

3. 50 и повеќе години 37 

4.  Вкупно: 132 

Заклучно до 31.12.2012 година 

1.3. Надворешни експерти 

 

Во текот на 2012 година АЕК користеше надворешни консутанти кои по пат на Јавна набавка беа 

избрани за да помагаат во развивање на методологија на пресметка на цени базирани на реалните 

трошоци од страна на операторите во пазарите за големопродажба на широкопојасен интернет, на 

пазарите на изнајмени линии и за регулација на малопродажните пазари за фиксни говорни услуги.  

 

 

1.4. Модернизација на АЕК 

1.4.1 ISO 27001 сертификација 

Цел на овој проект е воведување на светски-признати стандарди во работењето на АЕК од аспект 
на сигурност на информациите.  

Активности реализирани во врска со овој проект: 
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- Анализа и припрема на спецификација 

- Набавка на консултантски услуги 100% 

- Реализација на обуки за ИТ 100% 

- Успешно спроведена обука и сертификација на 3 лица од АЕК за ISO 27001 Lead Auditor 

- Завршен регистар на податочни средства во АЕК 

- Формирани тимови во АЕК за информациска сигурност 

- Направена Проценка на ризик 

- Изработен План за опоравување од катастрофи 

- Усвоена Политика за информациска сигурност во АЕК 

Заради доцнење со изградбата на новиот објект АЕК беше пролонгирана набавката на ИТ опрема 
во која е вклучена и нова сервер-соба. Постоењето на две сервер соби со синхронизација и 
репликација на податоците е неоходно за имплементација на Disaster Recovery планот. Кон 
сертификација за ISO 27001 ќе се пријде откако ќе се имплементира овој систем. Очекуван период 
за сертификација за ISO 27001 е Септември 2013 година. 

 

1.4.2 Систем за ориентациона пресметка на цена на чинење на електронски 

комуниикациски услуги (on-line калкулатор) и Преглед и споредба на тарифни модели 

од различни даватели на електронски комуникациски  услуги  

Системот започна со продукциско работење на 01.08.2011 година, со цел да им се 

овозможи на коминтентите 30 дена за почетно полнење на продукцискиот систем со податоци. 

Операторите ги доставуваат и самостојно ажурираат информациите на посебна веб апликација 

изработена од Служба за информатика на адресата: tarifi.aek.mk 

- Системот е јавно достапен преку споредбени прегледи објавени на порталот 

komuniciraj.mk на 19.11.2011 година – денот на продукција на порталот Komuniciraj.mk. 

Апликацијата за операторите редовно се надоградува и досега се имплементирани 3 

ревизии/подобрувања и моменталнно актуелна верзија е 1.0.4 

- Во Декември 2011 година системот е надополнет со детална евиденција за посетеност на 

секој тарифен модели и пакет поединечно.  

- Во 2012 година системот бележи достапност во 100% од времето - uptime 
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1. ТРАНСПАРЕНТНОСТ  

 

Агенцијата, како и досега, и во 2012 година настојуваше што попрофесионално, транспарентно и 

ефикасно да ги извршува работите од својата надлежност утврдени со закон, со цел да придонесе 

за што поголем развој, либерализација и конкуренција на пазарот во областа на електронските 

комуникации, задоволување на потребите за комуникациски услуги, заштита на интересите на 

корисниците, ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар и нумерацијата и 

унапредување на инвестициите во електронските комуникации со воведување на нови технолгии 

и услуги, со што треба да се придонесе за поттикнување на развојот на целокупната економија во 

Република Македонија. 

Во 2012 година Агенцијата, според Законот за електронски комуникации, организираше два јавни 

состаноци на кои беа поканети сите заинтересирани страни со кои се разговараше за работата на 

Агенција и се даваа предлози и забелешки за понатамошна работа. 

2. ШИРОКА ПАЛЕТА НА АЛАТ КИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА  

 

2.1. Веб-страна на АЕК 

 

Веб страна на АЕК – www.aek.mk и www.aec.mk 

Активност мерка 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 2012 
вкупно 

Број на посети на веб 
сајтот на АЕК 

Посети 39264 22967 24466 19938 32308 99679 

Прегледани страници страни 146923 79857 72024 70410 114994 337285 

Промена  на посети од 
претходен квартал во % 

% +149.66 -41.50 +6.5 -18.5% +163  

 

 

http://www.aek.mk/
http://www.aec.mk/
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Слика – број на посети и прегледани страници по квартал за веб сајтот www.aek.mk 
 
 

 
Слика - Споредба на посетеност на веб сајтот на АЕК за 4Q2012 и 3Q2012 година 
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Од споредбата со претходниот квартал се гледа дека: 
- Има зголемување на број на посети за 62% 
- Има пораст на посетени страници при една посета за 63% 
- Посетителите пократко време се задржуваат на сајтот на АЕК – пад од 4%  
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1. СОРАБОТКА СО ОСТАНАТИ  ИНСТИТУЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Според член 21 од Законот за електронски комуникации АЕК е обврзува да соработува со други 

државни органи и тела по прашања кои се во врска со електроските комуникации. Агенцијата 

треба да соработува со Комисијата за заштита на конкуренција за прашања што се однесуваат на 

вршење на нивните надлежности, како на пример анализа на релевантните пазари. Во постапка за 

доделување на радиофреквенции за вршење на радиодифузна дејност, АЕК треба да соработува 

со Советот за радиодифузија. По прашања од заеднички интерес Агенцијата за електронски 

комуникации и во 2012 година остваруваше континуирана соработка со релевантни органи и 

институции, а особено со:  

 Комисијата за заштита на конкуренцијата;  

 Советот за радиодифузија на Република Македонија;  

 Министерството за транспорт и врски;  

 Македонскиот институт за стандардизација; 

 Здружението за заштита на потрошувачи; 

 Народна банка на Република Македонија; 

 Министерство за економија; 

 Министерство за внатрешни работи; 

 Централен регистар на Република Македонија; 

 Царинска управа на Република Македонија; 

 Центар за управување со кризи; 

 Министерство за финансии; 

 Завод за статистика на Република Македонија; 

 Дирекција за заштита на лични податоци; 

 Државен пазарен инспекторат и други органи и тела на Република Македонија. 
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2. СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦ ИИ ОД ЕВРОПСКА УНИЈА И ДРУГ И 

МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦ ИИ  
 
 
 

2.1. Од Европа 

2.1.1. CEPT – ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА АДМИНИСТРАЦИИ ЗА ПОШТИ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

АЕК во тек на 2012 година активно учествуваше во работата на ЦЕПТ во работни групи кои се 

формирани од ова тело. 

2.1.2. IRG/BEREC 

АЕК во тек на 2012 година учествуваше полноправно како членка на Групата на независни 

регулатори (IRG- Independent Regulatory Group) на сите состаноци на Генералното собрание и 

Контактната мрежа. Во 2012 година исто така во улога на набљудувач учествуваше на состаноците 

на бордот на директори и менаџерскиот комитет на Телото на Европските регулатори за 

електронски комуникации (BEREC-Body of European Regulators for Electronic Communications) и 

состаноците на нејзината Контактна мрежа.  АЕК учествуваше и во работата на работните групи 

формирани од страна на IRG и BEREC. 

 

2.2. Од светот 

ITU – (МЕЃУНАРОДНАТА УНИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ) 
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Трет дел: АКТИВНОСТИ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ 

 

1.1.  ИЗВЕШТАИ  

 

1.1.1. Квартални извештаи 

 

 Опис на активности За периодот 
(Q4/2012) 

За претходен 
период 

(Q3/2012) 

За истиот период 
во претходната 

година 
(Q4/2011) 

1. Извештај за обезбедување на јавнo достапни 
телефонски услуги на фиксна локација и 
меѓуоператорски услуги за пренос или 
рутирање на национален и/или меѓународен 
сообраќај    

32 37 35 

2. Извештај за обезбедување на јавнo достапни 
телефонски услуги во јавна мобилна 
комуникациска мрежа  и меѓуоператорски 
услуги за пренос или рутирање на национален 
и/или меѓународен сообраќај 

3 3 3 

3. Извештај за обезбедување на услуги за пристап 
на Интернет и давање на јавна електронска 
комуникациска мрежа под наем 

111 108 96 

4. Извештај за обезбедување на јавна 
електронска комуникациска услуга- давање на 
јавна електронска комуникациска мрежа под 
наем - изнајмени линии      

20 19 21 

5. Извештај за обезбедување на услуги за пренос 
и реемитување на радио и телевизиски сервиси 

77 76 84 

6. Извештај за обезбедување на услуги врзани во 
пакет 

8 8 14 

 

По објавувањето на Измените и дополнувањата на Законот за електронски комуникации, член 139 

од ЗЕК се дополни со казнена одредба за глоба во износ од 4-7% од вкупен годишен приход 
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доколку операторот/ давателот на услугата не ја исполни својата обврска согласно член 23 од ЗЕК 

односно Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар 

донесен од Комисијата за електронски комуникации на ден 29.12.2009 година и Упатството за 

изменување на Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на 

пазар, донесен од Комисијата за електронски комуникации на ден 14.06.2011 година. Роковите за 

доставување на кварталните извештаи се: Q1- 30 Април, Q2- 31 Јули, Q3- 31 Октомври и Q4– 31 

Јануари наредната година.  

Во текот на 2012 година беа изготвени 371 предупредувачки известувања и испратени до 

операторот/ давателот на услугата поради  ненавремено доставување на квартални извештаи. 

 

Покрај редовното изготвување на кварталните извештаи за развој на пазарот за електронски 

комуникации во РМ, во вториот квартал од 2012 година се спроведуваа активности кои се 

однесуваат на изготвување на Годишен извештај за развој на пазарот за електронски комуникации 

во РМ за 2012 година, кој редовно се изготвува и објавува не веб страната на АЕК. 

Линк до објавените извештаи: 

Q3 2011 -  16.01.2012 :  http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=529%3A-

2011-&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk 

Q4 2011 -  28.03.2012:  http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=559%3A-2011-

&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk 

Годишен извештај 2011  – 12.06.2012: 

http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=596%3Agodisen-izvestaj-za-razvoj-na-

pazarot-na-elektronski-komunikacii-za-2011-godina&catid=54%3A2011-06-22-08-36-

12&Itemid=123&lang=mk 

Q1 2012 -  30.07.2012:  

http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=614%3Aozvestaj-za-razvoj-na-pazarot-

vo-prviot-kvartal-2012-godina&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk 

Q2 2012 -  25.10.2012   http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A--------

----2012-&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk 

 

 

 

http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=529%3A-2011-&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=529%3A-2011-&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=559%3A-2011-&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=559%3A-2011-&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=596%3Agodisen-izvestaj-za-razvoj-na-pazarot-na-elektronski-komunikacii-za-2011-godina&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=596%3Agodisen-izvestaj-za-razvoj-na-pazarot-na-elektronski-komunikacii-za-2011-godina&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=596%3Agodisen-izvestaj-za-razvoj-na-pazarot-na-elektronski-komunikacii-za-2011-godina&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=614%3Aozvestaj-za-razvoj-na-pazarot-vo-prviot-kvartal-2012-godina&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=614%3Aozvestaj-za-razvoj-na-pazarot-vo-prviot-kvartal-2012-godina&catid=54%3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A------------2012-&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A------------2012-&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
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1.1.2. Годишни извештаи 

 

 Опис на активности За периодот 
(Q4 /2012) 

За претходен 
период 

(Q3 /2012) 

За истиот период во 
претходната година 

(Q4/2011) 

1 Извештај за вкупни годишни приходи на 
оператори на јавни комуникациски мрежи и/или 
даватели на јавни комуникациски услуги 

131* 131* 135 

 

*131 субјекти правилно го доставија Извештајот за вкупни годишни приходи во согласност со 

Упатството за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупни годишни 

приходи. 4 субјекти доставија некомплетен Извештај, односно му фали некој документ од 

бараните документи согласно горенаведеното Упатство. 15 субјекти во извештајот доставија 

податоци со износи 0,00 и изјави дека во 2012 година немаат остварено никаков приход затоа 

што не започнале со работа.  

Забелешка: До сите нотифицирани оператори кои што во предвидениот рок не доставиле Извештај 

за вкупни годишни приходи ( и до оние оператори кои немаат комплетно доставени податоци за 

вкупни годишни приходи), по објавувањето на Измените и дополнувањата на Законот за 

електронски комуникации, изготвени се предупредувачки известувања до субјектите кои не ја 

исполнија обврската согласно член 32. Истите беа должни да постапат по предупредувачкото 

известување во рок од 30 дена. 

 

1.2.  АНАЛИЗА НА ПАЗАРИТЕ  

 

 
Ред.бр. 

 
Квартал 

 
опис 

1 Q1 - Q2 Имплементација на методологија за регулирање на малопродажни цени со примена на 
тестови за “Price Squeeze“  
(Регулирање на малопродажните цени на услугите понудени од Македонски Телеком 
АД Скопје како оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за фиксни говорни 
телефонски мрежи и услуги и изнајмени линии со употреба на price squeeze 
методологија) 

2 Q1 - Q2 Надоградба на проектот за методологија за регулирање на малопродажни цени со 
развој и имплементација на margin squeeze модел за услуги врзани во пакет  
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3 Q2 Измена на правилникот за регулација на малопродажни цени 

4 Q1 - Q2 Имплементација на методологијата за битстрим услуги со примена на LRIC методологија 

5 Q1 - Q2 Надоградба на Bottom up LRIC модел за фиксна мрежа со развој на методологија за 
изнајмени линии и канали 

6 Q1 - Q2; Анализа на релевантни пазари 7 и 8 (одлука за релевантни пазари-2010 година), пазари 
за разврзан пристап до локална јамка и пристап до интернет со широк опсег 

7 Q2 Измена на правилникот за минимален пакет на изнајмени линии 

8 Q1 - Q4 Испитување на јавно мислење 

9 Q3 - Q4 Анализа на релевантни пазари 4,5 и 6 ( Одлука за релевантни пазари – 2010), 
големопродажни пазар за започнување, транзит и завршување на повик на јавно 
достапни телефонски мрежи на фиксна локација  

10 Q4 ИП базирани интерконекциски цени 

 

1.3.  РЕГУЛАЦИЈА НА ЦЕНИ  

 

 Опис на активности За периодот 
(Q1-Q4) 2012 год 

За периодот 
(Q1-Q4) 2011 год 

 
 

1. 

 
 
Референтната 
понуда за 
интерконекција на 
СМП оператор и 
алтернативни 
оператори 

  

 МКТ Предлог измена на цени 

 МКТ -Наш арх. бр. 02-755/4, доставена по 
сопствена иницијатива 

  МКТ - Наш арх. бр. 02-755/16, усогласување 
со Правилникот во домен на користење на 
услугата за пристап до претплатнички броеви 
во географски нумерациски подрачја од 
серијата 030  
 Близу - Наш арх. бр. 02-755/15, усогласување 
согласно наше решение за цените за 
терминација  
ОНЕ - Наш арх. бр. 02-755/14, усогласување 
согласно наше решение за цените за 
терминација  
НЕОТЕЛ- Наш арх. бр. 02-755/13, 
усогласување согласно наше решение за 
цените за терминација  
АИКОЛ- Наш арх. бр. 02-755/21, 

 
1.Во врска со изготвување на РИО: 
усогласување -МКТ наспроти 
алтерна-тивни оператори беше 
одр-жан состанок на ден 21.02.2011 
2.Одобрена измена на референтна 
понуда–измена согласно цените за 
завршување на повик од 
развиениот Bottom-up LRICмодел 
ОнНет, ОНЕ,Аикол, 
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усогласување согласно наше решение за 
цените за терминација  
Т-Мобиле- Согласно наше решение 02-
2303/1 доставена е РИО од операторот бр. 
02-2303/2  
ВИП- Согласно наше решение 02-2302/1 
доставена е РИО од операторот бр. 02-2302/2 
ОНЕ- Согласно наше решение 02-2304/1 
доставена е РИО од операторот бр. 02-2304/2  
 
МКТ -Наш арх. бр. 02-755/23, доставена по 
сопствена иницијатива  

АИКОЛ - Наш арх. бр. 02-3443/2 од 
22.10.2012  
МКТ - Наш арх. бр. 02-755/27 од 24.10.2012 
доставена по сопствена иницијатива –  
НЕОТЕЛ - Наш арх. бр. 02-3444/2 од 
29.10.2012  
БЛИЗУ - Наш арх. бр. 02-3445/2 од 01.11.2012 
Т-Мобиле - Наш арх. бр. 02-3439/2 од 
02.11.2012  
МКТ- Наш арх. бр. 02-3438/3 од 02.11.2012 
ВИП - Наш арх. бр. 02-3440/2 од 02.11.2012 –
ОНЕ Наш арх. бр. 02-3441/2 од 07.11.2012 –  
ОНЕ - Наш арх. бр. 02-3442/2 од 07.11.2012 – 
 

 
2. 

 
Големопродажна 
понуда за 
обезбедување на 
терминирани и/или 
преносни сегменти 
на изнајмени линии 

 
Наш арх. бр. 02-4136/1 од 27.11.2012  

 

 
3. 

 
Понуда за 
изнајмување на 
минимален пакет на 
изнајмени линии – 
МКТ 

 
Наш арх. бр. 02-4239/1 од 05.12.2012  

 

 
4. 

 
Референтната 
понуда за разврзан 
пристап на локална 
јамка СМП оператор 

  
1. Предлог измена на цени  
2. Наш арх. бр. 02-756/6, доставена по 

сопствена иницијатива  

  

 
1. РУО- МКТ од   
    27.04.2011 
 
2. РУО- МКТ од 
     05.05.2011 

 
5. 

 
Доставување 
Извештаи за 
посебно 

 
1.Активности во врска со формирање 
комисија за избор на независен ревизор 
2.Доставени извештаи за посебно 

 
1.Активности во врска со 
формирање комисија за избор на 
независен ревизор 
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сметководство сметководство од  Македонски Телеком, Т-
Мобиле, ОНЕ и ВИП 

2.Појаснување на операторите во 
врска со терминологијата 
применета во посебното 
сметководство   
3..Доставени извештаи за посебно 
сметководство од  Македонски 
Телеком, Т-Мобиле, ОНЕ и ВИП 

 
6. 

 
Измена на 
правилникот за 
регулација на 
малопродажни 
цени 

1. Изготвен е Нацрт „Правилник за начинот и 
постапката за регулирање на 
малопродажни цени на оператор со 
значителна пазарна моќ “, и поставен на 
јавна расправа на веб страната на АЕК на 
ден 17.04.2012 година. Одржан е состанок 
по јавната расправа на ден 08.06.2012 
година. Изготвени се одговори на 
доставените коментари од операторите, 
Изготвена е финална верзија на 
Правилникот и доставен за одобрување и 
објавување во Службен весник на РМ.  

Линк до Нацрт Правилникот: 
http://www.aek.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=566%3Ajavna-rasprava-
po-pravilnik-za-reguliranje-na-maloprodazni-
ceni&catid=46%3Ajavna-
rasprava&Itemid=152&lang=mk 
 

 

 
7. 

 
Понуда за битстрим 
пристап и препро-
дажба на битстрим 
услуга на  
Македонски 
телеком АД Скопје  
 

 
1.Предлог измена на цени  
Секторот за анализа на пазар го достави 
мислењето за измени на цените 
2.-Наш арх. бр. 02-782/10, доставена по 
сопствена иницијатива- Секторот за анализа 
на пазар го достави мислењето за измени на 
цените 
-Наш арх. бр. 02-782/12 од 20.11.2012 –  

 

 
8. 

 
Референтна понуда 
за изнајмување на 
големо на прет-
платнички линии 

  

 1.Предлог измена на цени  Секторот за 
анализа на пазар го достави мислењето за 
измени на цените 

  
2. Наш арх. бр. 02-757/6, Предлог измена на 
цени.Секторот за анализа на пазар го 
достави мислењето за измени на цените 
 

 3.-Наш арх. бр. 02-757/8, доставена по 
сопствена иницијатива- Секторот за анализа 
на пазар го достави мислењето за измени на 
цените 
-Наш арх. бр. 13-51/21, доставена како 

 
Доставена од МКТ на ден 
04.04.2011. Секторот за АП ја 
разгледа понудата и го даде своето 
мислење. 

http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3Ajavna-rasprava-po-pravilnik-za-reguliranje-na-maloprodazni-ceni&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3Ajavna-rasprava-po-pravilnik-za-reguliranje-na-maloprodazni-ceni&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3Ajavna-rasprava-po-pravilnik-za-reguliranje-na-maloprodazni-ceni&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3Ajavna-rasprava-po-pravilnik-za-reguliranje-na-maloprodazni-ceni&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3Ajavna-rasprava-po-pravilnik-za-reguliranje-na-maloprodazni-ceni&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
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одговор на наше решение  02-51/18  за 
изедначување на Стандарните претплати за 
резиденцијални и деловни корисници. 

 
9. 

 
Проект - Надградба 
на Bottom –UP LRIC 
модел за фиксни 
мрежи со која ќе 
бидат опфатени 
големопро-дажните 
услуги – преносни ( 
trunk)  и 
терминални    
( terminating )  
сегменти на 
изнајмени линии. 
 
 

  
1. Објавен е Почетен извештај за развој на 

моделот на ден 07.03.2012  

  
Линк до почетниот извештај: 
http://www.aek.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=509&Itemid=222&lang=
mk 
 
2. Доставување на податоци од МКТ врз 

основа на доставениот прашалник. Градба 
на моделот 

    Внесување на податоци.  Одржани 
состаноци со консултантите на 29 и 
30.05.2012 год. Доставен нацрт документ 
на разгледување и одобрување. 

 
3. Изготвен е Нацрт документ и  

 објавен е  ( македонска и англиска верзија 
) на јавна расправа на ден 27.07.2012 а по 
барање на операторите беше продолжен 
рокот на јавна расправа – 15.09.2012. Во 
меѓувреме се одржа првиот дел од 
обуката  за примена на моделот.  
Состанок по јавната  со операторите и 
двата тима:  АЕК и  Делоитте-Загреб   
расправа се одржа на ден 25.09.2012.  

Линк до документот:  
http://www.aec.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=609%3A-dark-
fibre&catid=46%3Ajavna-
rasprava&Itemid=152&lang=mk 

  
4. Финалниот Документ е објавен      

  (македонска / англиска верзија )   

 на веб страната на АЕК.  Се одржа и 
вториот дел од обуката за примена на 
моделот.  
Цените се имплементирани од страна на 
СМП операторот и истите се објавени во 
неговата големопродажна понуда. 

Линк:  
http://www.aec.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=665%3A-dark-
fibre&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&la
ng=mk 

Активност во тек 
 
1.Изготвување на образложение за 
одобрување на надградба на 
Bottom – UP LRIC модел за фиксни 
мрежи 
1.Постапка за јавна набавка за 
консултантски услуги за надградба, 
2.Достава на понуда и 3.Отварање 
на понудата. 
3.Формирана е работната група, од 
Секторот за анали-за учествуваат 5 
члена 
4. Одржан е иницијален состанок 
со консултантите од Deloitte на ден 
30.09.2011 
5. Во постапка е изработка на 
Почетниот Извештај како и 
изработка на прашалник (data 
request) 
 

http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=222&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=222&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=222&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=609%3A-dark-fibre&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=609%3A-dark-fibre&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=609%3A-dark-fibre&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=609%3A-dark-fibre&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=665%3A-dark-fibre&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=665%3A-dark-fibre&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=665%3A-dark-fibre&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=665%3A-dark-fibre&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
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10. 

 
Проект - Развој на 
модел за 
регулирање на 
малопродажни 
цени  
(Регулирање на 
малопродажните 
цени на услугите 
понудени од 
Македонски 
Телеком АД Скопје 
како оператор со 
значителна пазарна 
моќ на пазарите за 
фиксни говорни 
телефонски мрежи 
и услуги и 
изнајмени линии со 
употреба на price 
squeeze 
методологија) 

  
1. Нацрт модел-анализа на истиот и 

подготовка за употреба и јавна расправа . 
Разгледување на драфт резултати и 
моделот пред негово поставување на јавна 
расправа 

  
2. Изготвен е „Нацрт Извештај за моделот за 

определување на цени кои се користат за 
истиснување на конкуренцијата од пазарот 
за електронски комуникации во РМ “, и 
објавен на јавна расправа на веб страната 
на АЕК на ден 18.04.2012 година. Состанок 
по јавната расправа се одржа на ден 
06.06.2012 година. Одговорени се 
коментарите доставени од операторите. 
Консултантите, согласно тендерот и 
договорот одржаа еднонеделна обука на 
членовите на работната група. На обуката, 
вработените се стекнаа со практично 
знаење за примена на тестовите во пракса 
а со цел за нивна имплементација и 
примена во понатамошното тековно 
работење. 

Линк до објавениот Нацрт документ: 
http://www.aek.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=568%3A2012-04-18-14-
21-
44&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang
=mk 

  

 Линк до Финалниот Документ: 

 http://www.aec.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=603%3A2012-07-05-15-
22-
43&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang
=mk 

  

 Линк до документи : 

 http://www.aec.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=497&Itemid=132&lang=
mk 

 
 
 
 

 
1.Изготвување на проектна задача 
2.Изготвување на тендерската 
документација 
3.Објава на јавна набавка на 
консултантски услуги 
4. Достава и отварање на понуди 
5.  Евалуација на понудите и избор 
на консултантска куќа.  
6. Формирана е работната група, од 
Секторот за анали-за учествуваат 5 
члена 
7. Одржани се интерни состаноци 
на работната група 
8. Одржан е иницијален состанок со 
консултантите од Analysis Mason на 
ден 07.09.2011 
9. Собирање на податоци и 
одговарање на прашања доставени 
од Analysis Mason 
10. Одржан е иницијален состанок 
со консул-тантите од Аnalysis Mason 
на ден 25.10.2011   и на ден 
26.10.2011 во присуство со 
операторите 
11.  Активности поврзани со 
прибирање на информации и 
податоци,  односно испратен е 
прашалник во врска со margin 
squeeze до сите оператори на ден 
10.11. 2011. Рокот за доставување 
на одговори на прашалникот беше 
заклучно со ден 07.12.2011 но по 
барање на операторите беше 
пролонгиран за ден 25.12.2011. 
12.   Одржан е состанок со 
консултантите од Аnalysis Mason  и 
операторите во врска со одредени  
нејаснотии  поврзани со 
прашалникот на ден 05.12.2011. 
13. Доставени се податоците од 
операторите до Мајсон и започната 
е фазата поврзана со надградба на 
моделот 

http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3A2012-04-18-14-21-44&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3A2012-04-18-14-21-44&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3A2012-04-18-14-21-44&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3A2012-04-18-14-21-44&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3A2012-04-18-14-21-44&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3A2012-07-05-15-22-43&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3A2012-07-05-15-22-43&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3A2012-07-05-15-22-43&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3A2012-07-05-15-22-43&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3A2012-07-05-15-22-43&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=497&Itemid=132&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=497&Itemid=132&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=497&Itemid=132&lang=mk
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Проект -
Консултантски 
услуги за надградба 
на методологија за 
регу-лирање на 
мало-продажни 
цени- развој и 
имплементација на 
margin squeeze 
модел за услуги 
врзани во пакет 

  

  

 1.Нацрт модел-анализа на истиот и 
подготовка за употреба и јавна расправа. 

 Разгледување на драфт резултати и моделот 
пред негово поставување на јавна расправа 

  
2. Изготвен е „Нацрт Извештај за моделот за 
определување на цени кои се користат за 
истиснување на конкуренцијата од пазарот 
за електронски комуникации во РМ “, и 
објавен на јавна расправа на веб страната на 
АЕК на ден 18.04.2012 година.  Состанок по 
јавната расправа се одржа на ден 06.06.2012 
година. Одговорени се коментарите 
доставени од операторите. Консултантите, 
согласно тендерот и договорот одржаа 
еднонеделна обука на членовите на 
работната група. На обуката, вработените се 
стекнаа со практично знаење за примена на 
тестовите во пракса а со цел за нивна 
имплементација и примена во 
понатамошното тековно  
работење. 
 
ПРИМЕНА НА ТЕСТОВИТЕ  
 
-Доставени  со наш арх.бр. 13-51/9,  предлог 
промени на малопродажни цени на фиксни 
говорни телефонски цени,  13-51/14 промена 
на податоци а по примена на  price squeeze 
тестови за утврдување на процентот на  
маргината изготви Предлог решение (03-
23/177) одобру-вање/одбивање на 
малопродажните понуди на МКТ 
-Доставен, со наш арх.бр. 13-51/12 на 
одобрување Ценовник на регулирани 
малопродажни услуги на МКТ, со допис бр 
13-51/13 побарано е од нив доставување на 
комплетна документација  и врз основа на 
доставените податоци за понудата  
( 13-51/16) а  по примена  на  price squeeze 
тестови за утврдување на процентот на  
маргината изготви Предлог решение (03-
23/176) одобрување/одбивање на малопро-
дажните понуди на МКТ 
-Доставен, со наш арх.бр. 13-51/22  податоци 
за одобрување на малопродажна услуга  на 

 
 
Активност во тек: 
1. Објава на јавна набавка на 
консултантски услуги 
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МКТ 
а  по примена  на  price squeeze тестови за 
утврдување на процентот на  маргината 
изготви Предлог решение Предлог решение 
(03-23/188) одобрување/одбивање на 
малопродажните понуди на МКТ 
Доставен, со наш арх.бр. 13-51/23  податоци 
за одобрување на мало-продажна услуга  на 
МКТ а  по при-мена  на  price squeeze тестови 
за утврдување на процентот на  марги-ната 
изготви Предлог решение (03-23/189) 
одобрување/одбивање на малопродажните 
понуди на МКТ. 
-Наш арх.бр. 13-51/19 од 11.09.2012 Барање 
до АЕК за детално образложение. Одговор 
на Барање, наш арх.бр.13-51/20 од 
14.09.2012 
Наш арх.бр. 13-51/21 од 14.09.2012 
 -Доставување на предлог за изменување и 
дополнување на објавена понуда за 
обезбедување на услуги за изнајмување на 
големо на телефонска линија  на МКТ 
Одобрение наш арх.бр. 02-51/24 од 
20.09.2012 за изменување и дополнување на 
објавена понуда 
Наш арх.бр. 13-51/29 од 23.09.2012 -
Доставување на одобрување Ценовник за 
малопродажни понуди на МКТ по 
примена  на  price squeeze тестови за 
утврдување на процентот на  маргината 
изготви Предлог решение Предлог решение 
02-51/30 од 27.11.2012 
одобрување/одбивање на малопродажните 
понуди на МКТ 
- Наш арх.бр. 13-51/23 од 14.09.2012 
Доставување на податоци за одобрување на 
малопродажни понуди на МКТ.  Доставен 
Предлог решение 02-51/25 од 21.09.2012  за 
одобрување на малопродажните понуди на 
МКТНаш арх.бр. 13-51/27 од 24.09.2012.  
Доставување на одобрување Ценовник за 
малопродажни понуди на МКТ. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Проект - Развој и 
имплементација на 
Bottom –UP LRIC 
модел за битстрим 

 
1. Доставување на податоци од МКТ врз 

основа на доставениот прашалник. 
Градба на моделот и внесување на 
податоци 

 
1.Изготвување на проектна задача 
2.Изготвување на тендерска 
документација 
1. Објава на јавна набавка на 
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услуги 2. Одржан е состанок со консултантите на 
02.05.2012 год. презентирање на 
првичниот развој и резултатите на 
моделот. Одржан е состанок-
работилница со консултантите на ден 
14 и 15.06.2012.  

 Линк до почетниот извештај: 
http://www.aek.mk/index.php?option=co
m_content&view=article&id=509&Itemid=
222&lang=mk 

  
3. Нацрт Документот е објавен       

 (македонска / англиска верзија )  на 
јавна расправа на ден 27.07.2012 а по 
барање на операторите беше 
продолжен рокот на јавна расправа – 
15.09.2012.  Во меѓувреме се одржа 
првиот дел од обуката  

         за примена на моделот.  

 Операторите доставија свои коментари 
по Нацрт документот. Состанок по 
јавната  со операторите и двата тима:  
АЕК и  Делоитте-Загреб   расправа се 
одржа на ден 26.09.2012.  

Линк до Нацрт документот: 
http://www.aec.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=612%3A----------bottom-
up-lric-----&catid=46%3Ajavna-
rasprava&Itemid=152&lang=mk 
 

 1.Финалниот Документ е објавен       

  (македонска / англиска верзија )   

 на веб страната на АЕК.  Се одржа и 
вториот дел од обуката за примена на 
моделот. Цените се импле-ментирани од 
страна на СМП операторот и истите се 
објавени во неговата големопродажна 
понуда 

 Линк: 
http://www.aec.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=667%3A--------bottom-
up-lric------
&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=
mk 

  

консултантски услуги 
2. Достава и отварање на понуди 
3. Евалуација на понудите и избор 
на консултантска куќа. 
4.Формирана е работната група, од 
Секторот за анализа учествуваат 5 
члена 
5.Одржан е иницијален состанок со 
консул-тантите од Deloitte на ден 
10.08.2011 
6.Состанок на работната група по 
доставениот записник од Deloitte за 
одржаниот состанок  доставување 
на комен-тари по записникот 
7.На ден 23.09.2011 доставен е 
Иницијален Извештај за развој на 
моделот на разгледување на 
работната група 
8.Објавен е Почетен извештај на 
веб страната на АЕК и тоа на 
англиски и на македонски јазик  
9. Доставен е прашалник (data 
request) до СМП операторот 
10. Одржана е работилница од 
страна на  Делоите за работната 
група на АЕК  
11.Одржан е состанок на тимовите 
Делоите и АЕК со операторите по 
Почетен извештај  
12. Одржан е посебен состанок по 
прашалникот од страна на 
тимовите Делоите и АЕК со СМП 
операторот, цел појаснување на 
бараните податоци 
 

 
13 

 
Развој и имплемен-
тација на 
методологија за 

 
Изготвен е Нацрт документ и  
објавен е  ( македонска и англиска верзија ) 
на јавна расправа на ден 27.07.2012 а по 

 

http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=222&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=222&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=222&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=612%3A----------bottom-up-lric-----&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=612%3A----------bottom-up-lric-----&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=612%3A----------bottom-up-lric-----&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=612%3A----------bottom-up-lric-----&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=667%3A--------bottom-up-lric------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=667%3A--------bottom-up-lric------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=667%3A--------bottom-up-lric------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=667%3A--------bottom-up-lric------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=667%3A--------bottom-up-lric------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
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регулирање на 
цените на реле-
вантниот пазар- 
минимален пакет на 
изнајмени линии 

барање на операторите беше продолжен 
рокот на јавна расправа – 15.09.2012. 
Операторите доставија свои коментари по 
Нацрт документот. Состанок  се одржа на ден 
01.10.2012. Во тек е изготвување на одговори 
на коментарите и објавување на Финалниот 
документ. 
 
Линк до Нацрт документот:  
http://www.aec.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=613%3A--------------------
lric-&catid=46%3Ajavna-
rasprava&Itemid=152&lang=mk 
2. Финалниот Документ е објавен       
 (македонска / англиска верзија )   
на веб страната на АЕК.  Цените се 
имплементирани од страна на СМП 
операторот и истите се објавени во неговата 
понуда 
Линк: 
http://www.aec.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=666%3A------------------
lric-------
&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=
mk 
 

 
14 

 
Ажурирање на 
Bottom –UP LRIC 
модел за мобилни 
мрежи 
-дополнителна 
работна активност, 
надвор од 
Годишната 
програма 
 

 
Разгледување на моделот. Врз основа на 
податоците добиени од следење на развојот 
на пазарот за електронски комуникации во 
РМ  се  изврши ажурирање на моделот со 
внесување на новите параметри. Согласно 
добиените резултати изготвен е „Нацрт 
Извештајот за пресметка на цени за 
завршување на повик во јавни мобилни 
комуника-циски мрежи во РМ базирани на 
LRIC методологија“. Документот е поставен 
на јавна расправа на ден 26.04.2012 год. 
Одржан состанок по јавната расправа на ден 
29.05.2012 година. Изготвени се одговори на 
коментарите доставени од опера-торите и 
објавени на веб страната. Изготвен е 
Финален Извештај за пресметка на цени за 
завршување на повик во јавни мобилни 
комуникаци-ски мрежи во РМ базирани на 
LRIC методологија и објавен на веб страната 
на АЕК на ден 30.05.2012 год. Цените се 
имплементирани во референтните понуди за 
интерконекција на СМП операторите.  

 

http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=613%3A--------------------lric-&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=613%3A--------------------lric-&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=613%3A--------------------lric-&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=613%3A--------------------lric-&catid=46%3Ajavna-rasprava&Itemid=152&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=666%3A------------------lric-------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=666%3A------------------lric-------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=666%3A------------------lric-------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=666%3A------------------lric-------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=666%3A------------------lric-------&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
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Линк до Нацрт извештајот: 
http://www.aek.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=574%3A-lric-
&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=
mk 
 
Линк до Одговори на коментари и Финален 
Извештај за пресметка на цени за 
завршување на повик во јавни мобилни 
комуникациски мрежи: 
http://www.aek.mk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=589%3A-------------------
12---------------------
lric&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang
=mk 
 

 

На ден 10.04.2012 година Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) ги информираше 

заинтересираните страни дека отпочна со процесот на трета анализа на релевантниот 

големопродажен пазар за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи бр.12, 

дефиниран во Одлуката за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација. 

Целите на третата анализа беа да се утврди какво влијание имаат наметнатите обврски на 

операторите со значителна пазарна моќ на пазарот за завршување на повик во РМ и вертикално 

интергираните пазари со него. Како резултат на тоа АЕК направи анализа дали воведените мерки 

со втората анализа ја постигнале својата цел односно приближување кон рамнотежа на пазарот 

(еквилибриум-состојба во која сите три оператори имаат пазарно учество од 33,3% по број на 

претплатници) предвидена со развиениот и имплементиран Bottom up LRIC модел.  

Резултат на развиениот модел беа цените за завршување на повик во јавни мобилни 

комуникациски мрежи за сите оператори кои беа определени за оператори со значителна пазарна 

моќ на пазарот за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ. 

Агенцијата со развиениот модел утврди асиметрични цени за завршување на повик во јавни 

мобилни комуникациски мрежи во РМ во претпоставениот период до состојбата на рамнотежа 

(која настанува во четвртата година) и симетрична цена за сите три оператори во годината кога 

настанува рамнотежата, со определен т.н. glide path како што следи во графиконот. 

 

 

http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=574%3A-lric-&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=574%3A-lric-&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=574%3A-lric-&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=574%3A-lric-&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=589%3A-------------------12---------------------lric&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=589%3A-------------------12---------------------lric&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=589%3A-------------------12---------------------lric&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=589%3A-------------------12---------------------lric&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
http://www.aek.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=589%3A-------------------12---------------------lric&catid=41%3Asoopstenija&Itemid=148&lang=mk
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Дефиниран „glide-path“ на цените пресметани како резултат на развиен Bottom-up LRIC + модел 

 

Во согласност со горенаведеното, како и во согласност со работните обврски на АЕК кои што 

произлегуваат од Законот за електронски комуникации, АЕК направи анализа на состојбата на 

пазарот за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи. Анализираниот 

временски период е 2009, 2010 и 2011 година односно периодот од воведување на цените за 

завршување на повик во јавни мобилни комуникацски мрежи воведени како резултат на 

развиениот Bottom up LRIC модел.  

 

АЕК смета дека анализата спроведена во горенаведениот временски период јасно ќе покаже дали 

претпоставките за бројот на претплатници и на сообраќај од завршување на повик на кои воглавно 

се темелат резултатите добиени со развиениот Bottom LRIC модел се оправдани и дали реално ја 

отсликуваат состојбата на пазарот за завршување на повик во јавните мобилни комуникациски 

мрежи.  

 

Како резултат на развиениот Bottom- up LRIC модел, се претпоставуваше пазарно учество по бројот 

на претплатници како што е прикажано во графиконот 2.  
 

дек 2009 мај 2010 мај 2011 мај 2012 мај 2013 

T-Мобиле 3,8 3,2 3,1 3,0 2,9

ОНЕ  3,8 3,6 3,4 3,1 2,9

ВИП 5,85 5,4 4,6 3,7 2,9
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Пазарно учество по број на претплатници според развиениот Bottom up LRIC модел 

 

1.4.  ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ДО ОРГА НИЗАЦИИ И 

ИНСТИТУЦИИ -  ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДН И  

 Опис на 
активности 
( и назив на 

организацијата )  

За периодот 
(Q1- Q4/2012) 

1. Cullen international Одговорени се доставените прашалници со кои се бараат податоци и информации 
од домен на пазарот за електронски комуникации во РМ.  

2. ITU  Одговорени се доставените прашалници со кои се бараат податоци и информации 
од домен на пазарот за електронски комуникации во РМ. 

3. IRG/BEREC  Одговарање на прашалниците кои се доставуваат до членовите на работните групи. 
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40%
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60%

70%

80%

90%

100%

дек 2009 сеп 2010 сеп 2011 сеп 2012 сеп 2013 

ВИП 15,63% 20,84% 26,05% 31,26% 33,33%

ОНЕ 21,80% 24,91% 28,02% 31,14% 33,33%

Т-Мобиле 62,57% 54,25% 45,93% 37,61% 33,33%
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4. КЗК  Одговарање врз основа на доставени барања  

5. Авторска/и 
агенција  

Одговарање врз основа на доставени барања а со претходна консултација со правен 
сектор за секое поединечно доставено Барање 

6. Суд/адвокат за 
судски рочишта  

Одговарање врз основа на доставени барања а со претходна консултација со правен 
сектор за секое поединечно доставено Барање 

 

 
 

2.1.  УПРАВУВАЊЕ СО РАДИОФР ЕКВЕНТЕН СПЕКТАР  

2.1.2. Издадени одобренија за користење на радиофреквенции 

 Активност За истиот 
период во 

претходната 
година 

За 
периодот 

1 Информација 3 14 

2 Одобренија за користење на радиофреквенции во фиксна служба 310 559 

3 Одобренија за користење на радиофреквенции во копнено мобилна служба 107 81 

4 Одобренија за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба 21 42 

5 Одобренија за користење на радиофреквенции во сателитска служба / 1 

6 Одобренија за користење на радиофреквенции во воздухопловна служба 3 28 

7 Одобренија за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба 29 17 

8 Други служби / 1 

 

 

 

2.1.3. Издадени мислења за користење на радиокомуникациска опрема 

 

 Опис на активности За истиот период 
во претходната 

година 

За периодот 

1 Мислења за R&TTE опрема 413 1129 
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2.1.4. Останато 

 Опис на активности За истиот период 
во претходната 

година 

За периодот 

1 Решение за отповикување на одобрение 2655* 355 

2 Решение за престанок на важност на одобрение / 0 

3 Решение за измена на одобрение / 376 

4 Решение за пренос на одобрение / 9 

5 Допис за координација / 5 

6 Спогодба за координација / 1 

7 BRIFIC / 12 

8 Допис со технички услови / 13 

9 Радиоаматерски испит 6 3 

10 Радиоаматерска диплома 12 3 

11 HAREC сертификати 2 3 

12 Телефонска комуникација со неплаќачи / 26 

13 Мислење 36 365 

14 Начелна согласност за планирање на РФ / 7 

15 Записник за технички преглед / 0 

16 Комуникација со LS telcom / 115 

17 Пријава од корисници на радиофреквенции / 0 

18 Одговор / 123 

19 Состаноци со корисници / 221 
*) Во минатиот годишен извештај водени се како заедничка ставка „измени, отповикувања и други одговори“, поради 

тоа не е можно да се направи споредба. 

 
 
2.1.5 Регулатива 

Усвоени се измени на Планот за доделување и користење на радиофреквенциските опсези 
во Република Македонија. Во Планот е дефиниран начинот на издавање на одобренија за сите 
радиокомуникациски служби.  
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Продолжено е со подготовка на измените на Планот за намена и Планот за доделување и 
користење на радиофреквенциските опсези во Република Македонија. 

Имплементација на ECC/DEC/(01)03, односно подготовка на податоците за EFIS. 
  

2.1.6 Систем за управување со радиофреквенцискиот спектар 

Завршена е корекцијата на издадените одобренија во радиодифузна служба. Секторот во овој 

период изврши отповикување на одобренијата за користење на радиофреквенции, за корисници 

кои не постојат, не плаќаат надоместоци и на нивно барање, со соодветно ажурирање во ЛС 

базата. При тоа, се проверуваше тековната состојба на корисникот, исполнувањето на неговите 

финансиски обврски кон АЕК и др 

2.1.7 Радио 

Врз основа на барања од радиодифузери, направени се решенија за измена на одобренија и 

издадени се нови одобренија. 

Одржан е состанок со претставници на Канал 77 и Антена 5 на којшто се договорени мерките што 

треба да се преземат за да се реши проблемот со интерференции за локациите Туртел и Ѓуриште. 

2.1.8 Телевизија  

Подготвена е „Информација за процесот на премин од аналогна на дигитална терестријална 

телевизија со Акциски план за изградба на нова мрежа за дигитално терестријално телевизиско 

емитување“ и истата е испратена до Владата на Република Македонија. Врз основа на акцискиот 

план објавен е Јавен повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за 

користење на радиофреквенции во опсегот 470 -790 MHz. 

На Јавниот повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за користење на 

радиофреквенции во опсегот 470 -790 MHz се пријави само еден заинтересиран ТН-ТВ Веселин 

ДООЕЛ. Доставен е допис до Владата за донесување на одлука за висина на еднократниот 

надоместок што треба да биде платен за да се додели одобрение за користење на 

радиофреквенции. Меѓутоа, донесена е одлука за поништување на Јавниот повик поради утврдени 

пропусти во истиот.  

Врз основа на Одлука на Владата за давање на согласност на почетниот износ на пазарната 

вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за 

користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz, Директорот на 

Агенцијата донесе Одлука за спроведување на постапка на јавен тендер.  Подготвена е тендерска 

документација и објавен е јавен тендер. Како резултат на јавниот тендер доделени се два 

мултиплекси на операторот ОНЕ со обврска терестријално во дигитален формат да ги пренесува 

радиодифузерите (национални и регионални) кои од Советот за радиодифузија имаат добиено 

дозвола за емитување преку неговата мрежа. 
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2.1.9 Меѓународни активности 

Претставници АЕК, врз основа на предходно подготвената платформа, активно учествуваа во 

работата на Светската конференција за радиокомуникации  WRC-12 за што е подготвен и детален 

извештај. 

Исто така, претставник од АЕК учествуваше на вториот состанок на CEE Regional WG и 

работилницата „Планирање и организирање на аукција“ што се одржа на 29 и 30 март во Букурешт 

и на обука за Р&ТТЕ опрема што се одржа во Турција во периодот од 29.02-01.03.2012. 

Поради потребата од координација на радиофреквенции наменети за ТЕТРА во опсегот 380-400 

MHz (за потребите на Министерството за внатрешни работи) доставен е допис до соседните 

држави. Албанската и бугарската администрација изразија подготвеност за координација, а сеуште 

се чекаат одговор од Србија и Грција. 

Претставници од АЕК учествуваа на: 31-виот состанок на ECC кој се одржа во Талин-Естонија во 

периодот од 29 мај до 1 јуни 2012 година, 74-тиот состанок на WGFM што се одржа во Берн-

Швајцарија во периодот од 23-27 април 2012, 75-тиот состанок на WGFM што се одржа во 

септември 2012 и HAM RADIO International Exhibition for Radio Amateurs во периодот од 22–24 јуни 

2012 година во Фридрихсхафен, Германија. Продолжена е постапката за координација со 

Република Косово во опсезите 900MHz/1800 MHz. Во текот на 2013 година се очекува 

потпишување на спогодба со косовската администрација. 

 

2.2  КОНТРОЛА И МОНИТОРИНГ  НА РАДИОФРЕКВЕНЦИ И  

 

Согласно Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации извршени се  

следните задачи : 

- Мониторинг и контрола на работата на радиостаниците по пат на прием на емисии 
на радиостаници од фиксни станици, мобилната станица и портабл станиците; 
- Решавање на пречки; 
- Мониторинг во врска со отповикани Одобренија за користење на радиофреквенции 
- Одржување на мерна опрема за радиомониторинг; 
- Одржување на објектите на контролно мерните центри (КМЦ Скопје и КМЦ Битола), 
просториите на Агенцијата и на КМЦ Штип и службените и специјалните наменски 
возила. 

 

2.2.1. Радиомониторинг  



 Годишен извештај за работа во 2012 година 

 

 страна 44 

 

 Опис на активности 
 

За период 
01.01–31.12.2012 

За период 
01.01–31.12.2011 

1 Вкупено измерени (мониторирани) емисии на 
радиостаници 

17427 10892 

2 Мониторинг на мерни локации за BC (бр. nа локации 
и микролокации) 

37 75 

3 Мониторинг на мерни локации за  BT (бр. nа 
локации и микролокации) 

54 65 

4 Заеднички мониторинг  со МО станица од  Скопје со 
КМЦ Битола и КМЦ Штип за опсези CO / BC / BT 

22 50 

5 Стручен надзор 450 130 

6 Мониторинг на мерни локации со портабал уред 77 / 

 

Радиомониторингот е вршен од фиксните станици, со мобилната и портабл станиците на 
однапред определени локации како и на локации за решавање на пречки на територија на 
Република Македонија.  Беа изготвени Извештаи за утврдените неправилности – работа без 
Одобрение за користење на радиофреквенции, отстапување од параметрите дадени во 
Одобренијата за користење на радиофреквенции како и за други неправилности од технички и 
експлоатациони услови. 
  

2.2.2. Пречки 

 

 Опис на активности 
 

За период 
01.10–31.12.2012 

За период 
01.01–31.12.2011 

1 Број на решени пречки вкупно 64 94 

1.1 За BC 9 9 

1.2 За BT 6 9 

1.3 За Линкови 1 1 

1.4 За GSM 11 19 

1.5 За IMT 1 10 

1.6 За ТЕТРА (МВР) 0 4 

1.7 За CO (такси и друго за опсег 2 и 0.7 м ) 23 24 

1.8 За цивилно воздухопловство и навигација 3 13 

1.9 За oстанато 9 9 

2 Пречки по пријава вкупно 52 / 

2.1 Пречки по пријава од корисници на Одобрение 27 / 

2.2 Пречка по пријава од крајни корисници 25 / 

 

Решавањето на пречките во радиокомуникациите имаат приоритет, а истите се решават со 

претходно утврдување на причините поради кои се настанати по пат на радиомерења 

(мониторинг) на соодветни локации и со други анализи и истражувања.  
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Пријавените пречки на функционалните системи се однесуваат на лошо покривање во зоната на 

покриеност и попречување на сигналот од протекување на сигнал од кабелска мрежа и пречки во 

комуникација  кај такси компании по пријава од корисници на Одобрение.  А додека пријавените 

пречки за ВТ се однесуваат на лош прием на ТВ сигналите. 

Беше пријавена пречка која се однесуваше на деградирање на квалитетот на прием на 

радиодифузна станица (МР 2) кое беше последица од широка емисија на радиостаница од 

Албанска страна. По пријава од краен корисник под сомневање дека базна станица за GSM 

предизвикува прекумерно нејонизирачко зрачење извршено е е мерење. 

Беа пријавени пречки кои се однесуваат на деградирање на квалитетот на прием на 
радиодифузни станици во Струга и Кичево, прием на ТВ сигнали на територија на с.Разловци и 
Виница. По пријава од крајни корисници, извршено е мерење на  покриеност од ВИП оператор во 
ГСМ опсег  на територија с.Дабиље и локација Суви Лаки.  

И една пречка беше пријавена во опсегот наменет за воздухопловната мобилна служба на 
Охридскиот аеродром која беше последица од неисправен радиодифузен предавател.  
Повеќе пати беа истражувани и одклонети пречки со кои се вршеше упади во фреквенциите на 

АРМ. 

 

2.2.3. Извештај за неправилност во работењето на радиостаница 

 

  
Опис на активности 

 

За период 
01.01–31.12.2012 

За период 
01.01–31.12.2011 

1 Извештај за неправилност во работата на 
радиостаница вкупно 

260 237 

 1.1             За BC 85 92 

 1.2             За BT 75 60 

 1.3             За Линкови 38 30 

 1.4             За CO 2 м 28 11 

 1.5             За CO 0.7 м 25 18 

 1.6             З а oстанато 7 26 

 

 

Беа изготвени Извештаи за утврдените неправилности – работа без Одобрение за 
користење на радиофреквенции, отстапување од параметрите дадени во Одобренијата за 
користење на радиофреквенции како и за други неправилности од технички и експлоатациони 
услови. 
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Беа откриени  нелегални радиостаници во Битола, Гостивар, Крива Паланка и во с. Лажани-Прилеп. 

Откриени се повеќе радиорелејни врски без Одобрение за користење на радиофреквенции. 

 

 

 

 

2.2.4.3 Во текот на 2012 година доставени се: 

- Тековни извештаи, извештаи за неправилност во работењето на радиостаници и др., 
- Квартален извештај за работа на Секторот за контрола и мониторинг на 

 радиофреквенции за прв квартал за 2012 година, 
- Квартален извештај за работа на Секторот за контрола и мониторинг на 

 радиофреквенции за втор квартал за 2012 година, 
- Квартален извештај за работа на Секторот за контрола и мониторинг на 

 радиофреквенции за трет квартал за 2012 година, 
- Квартален извештај за работа на Секторот за контрола и мониторинг на 

 радиофреквенции за четврт квартал за 2012 година. 
 

2.2.4.4 Обуки 

- Мерење на нејонизирачки зрачења 
  

2.2.4.5 Меѓународни активности: 

- Учество на 37 состанок на WG FM PT 22 во Копенхаген, Данска 
Учество на Study Group 1 ITU-R WP 1C Spectrum monitoring во Женева, Швајцарија. 

 

 

2.3  НУМЕРАЦИЈА  

 

Реден 
број 

Вид на решение Вкупен број на 
решенија 

Вкупен број на 
серии на броеви 

Вкупен број на 
броеви/ кодови 

1 Негеографски броеви од серијата 05 5 6 броеви 6 броеви 



 Годишен извештај за работа во 2012 година 

 

 страна 47 

 

2 Негеографски броеви од серијата 08 14 14 броеви 14 броеви 

3 Скратени броеви во географски 
нумерациски подрачја 

14 14 броеви 14 броеви 

4 Промена на носител на правото за 
користење на скратен број 

1 1 број 1 број 

5 Промена на носител на правото за 
користење на негеографски број 

/ / / 

6 Серии на географски претплатнички 
броеви 

   

 1 Македонски Телеком АД 3 4 х 1000 4.000 

 2 T-Mobile (фиксна телефонија) / / / 

 3 ОНЕ (фиксна телефонија) / / / 

 4 НЕОТЕЛ 1 2 х 1000 броеви 2.000 

 5 ИНФЕЛ-НЕТПЛУС / / / 

 6 БЛИЗУ 3 14 х 1000 броеви 14.000 

 7 АИКОЛ 3 3 х 1000 броеви 3.000 

 8 ГИВ Гостивар 1 2 х 1000 броеви 2.000 

 9 АЛО Телеком (фиксна телефонија) 1 1 х 1000 броеви 1.000 

 10 НЕТ КАБЕЛ ДОО Струмица 1 1 х 1000 броеви 1.000 

7 Серии на негеографски претплатнички 
броеви 

   

 1 Т-Мобиле 3 3х10.000 + 7х1.000 37.000 

 2 ОНЕ 1 1х1.000 1.000 

 3 ВИП Оператор 6 6х10.000 60.000 

 4 ВТИ Македонија / / / 

 4 МОБИК / / / 

8 Решение за менување на решение за 
доделување на број 

1 / 1  

9 скратен број на оператор за услуга за 
грижа за корисници 

1 / 1  

10 Одземање на скратен број на оператор 
за услуга за грижа за корисници 

1 7 7 броеви 

11 меѓународен код за сигнализација (ISPC)    

12 национален код за сигнализација (NSPC) 2 2 2 
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13 код за избор на оператор (КИО)    

14 резервиран код за избор на оператор    

15 Оператор код (OC) за потребите на ЦБП 
за пренесени броеви 

3 3 3 

16 Одземање на Оператор код (OC)  4 4 4 

17 код за идентификација на мобилна 
мрежа 

   

18 одземање на правото за користење на 
доделен скратен број 

6 / 6 

19 одземање на правото за користење на 
доделени негеографски броеви 

11 НБ 05 и 
224 НБ 08 + 24 

броеви 

30х10 блокови и 2 
броеви +24 броеви 

335 

20 одземање на доделен национален код 
за сигнализација  

1 / 1 

21 одземање на доделен меѓународен код 
за сигнализација ИСПЦ 

1 / 1 

22 одземање на правото за користење на 
доделени серии на броеви 

1 5 х1.000 5.000 

23 Решение за одземање на код за избор на 
оператор 

   

 

 

Констатирано е дека одредени носители на правото за користење на броеви и серии на броеви ја 

немаа подмирено обврската за плаќање на годишен надоместок за користење на доделените 

броеви и серии на броеви и согласно Законот за електронски комуникации, се известени преку 

доставување на препорачани писма и/или електронска пошта, маил известувањa пред одземање 

на правото за користење на броеви и серии на броеви до оператори, носители на правото за 

користење на броеви и серии на броеви.  

Во Јануари 2012 година, согласно добиените информации од страна на Ирскиот регулатор се 

спроведе истрага за можна злоупотреба на нумерациски ресурси од страна на мобилните 

опеартори при што се побараа податоци за дојдовни повици од меѓународни партнери на 

мобилните оператори кон пријавените броеви од Ирскиот регулатор. 
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Во Февруари 2012 година, на барање на Центар за управување со кризи за доделување на 

националниот скратен број 112 за итни повици се испрати допис со известување за постапката за 

доделување на Европскиот број 112.  

Во Март 2012 година, се испрати допис, известување до оператори, носители на право за 

користење на броеви и серии на броеви, за доставување на годишен извештај за користење на 

доделени броеви и серии на броеви, согласно член 20 од Правилникот за доделување на броеви 

од Планот за нумерација. По барањето сите оператори, доставија годишен извешетај, по што 

истите се проверени од страна на Стручната служба при АЕК.  

Во Март 2012 година, АЕК достави допис, барање до сите оператори кои користат нумерациски 

ресурси за доставување на податоци за вкупен број на претплатнички договори со правни лица. 

Во Април 2012 година, се изготви и достави известување на барање на УЈП Генерална дирекција за 

доставување на податоци за кабелски оператори кои функционираат на територијата на 

општините Виница, Македонска Каменица и Кратово во периодот 2007÷2012 година и податоци за 

број на претплатници кои ги користат услугите на кабелските оператори во наведените општини, 

Истовремено, на барање на Уставниот Суд на РМ, Генерален секретар, се достави известување во 

врска со поднесената иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот за 

доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација бр.11-38/9 од 5 ноември 2009 

година, донесен од Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации („Службен 

весник на Република Македонија“ број 143/2009).  

Во Април 2012 година се достави допис до МУТ (ITU) со податоци на доделени нумерациски  

ресурси (бреови и серии на броеви и адреси) од Планот за нумерација на Република Македонија.  

Во Мај 2012 година, на барање на Центар за управување со кризи, за доделување на 

националниот скратен број 112 за итни повици се додели единствениот европски број за итни 

повици “Е-112” наменет за пристап до комуникациско-информативниот систем со единствен број 

на повик- јавување за превземање на мерки од надлежните институции во случаи на загрозување 

на здравјето и животот на лугето и добрата, безбедноста на државата итн.  

Во Април и Мај 2012 година, по завршените јавни расправи по „ПЛАН за изменување и 

дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република 

Македонија“, „Правилник за  дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на 

броеви од Планот за нумерација “ и „Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на 

методот за  пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на 

броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република 

Македонија“ се изготвија финалните верзии за промени на горенаведените правилници и се 

доставија за објава во Службениот весник на РМ, по  што истите се објавија на 11 мај 2012 година. 
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Во Мај 2012 година, се достави повторно допис, барање до НЕОТЕЛ и ВИП Оператор за 

доставување на податоци за вкупен број на претплатнички договори со правни лица. 

 

Во Септември 2012 година, на барање на Совет за Радиодифузија, се достави известување со 

податоци за кабелски оператори кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги на 

територијата на Република Македонија.  

Во 2012 година, се ажурирани податоците на нотифицираните субјекти за обезбедување јавни 

електронски комуникациски мрежи и услуги. Воедно со проверување на податоците на 

нотифицирани субјекти дел од предметите се скенирани.  

Воедно, во 2012 година, на барање за повлекување на доделени броеви од страна на носители на 

право за користење на доделени броеви се доставија 12 (дванаесет) барања до Сектор за 

финансии и сметководство, за проверување на уплати за користење на доделени броеви и серии 

на броеви. 

Воедно, се одговорија на прашалници од регулаторни тела на други држави и меѓународни 

институции и организации од областа на електронските комуникации. 

Во истиот период, до сите нотифицирани кабелски оператори се доставија Покани и Известувања 

од заклучокот на состанокот за реемитувањето на програмскиот сервис наменет за активностите 

на Собранието на Република Македонија.  

Во периодот Октомври- Декември 2012 година, се ажурирани податоците на нотифицираните 

субјекти за обезбедување јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги. Воедно со 

проверување на податоците на нотифицираните субјекти се врши и скенирање на доставените 

Прилози 1: Нотификации за обезбедување јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги 

и Потврди за извршени регистрации во службената евиденција на АЕК.  

Заклучно со 31.12.2012 година, од Планот за нумерација на Република Македонија се доделени 

вкупно 1.583.000 географски претплатнички броеви, од кои 1.163.000 на МКТ и 420.000 на 

Алтернативните оператори, или изразено во проценти состојбата е следна: 73.46% броеви се 

доделени на МКТ и 26,54% на Алтернативните оператори. 

Од Планот за нумерација на Република Македонија се доделени вкупно 5.010.000 претплатнички 
броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или 
услуги од кои 4.900.000 за МО и 110.000 за МВО кои се уште не се активни. Од вкупниот број 
доделени претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни 
комуникациски мрежи и услуги за МО, заклучно со 31.12.2012 година, ја имаме следната состојба:  

 На Т-МОБИЛЕ Македонија Акционерско друштво за мобилни комуникации- Скопје, се 
доделени 2.051.000 броеви, или 41,86%; 
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 На ОНЕ Телекомуникациски услуги ДОО Скопје се доделени 1.565.000 броеви, или 31,94% 

 На Друштвото за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ се доделени 1.284.000 
броеви, или 26,20% 

Во периодот на 2012 година, се проверуваа изготвените фактури од Сектор за финансии и 

сметководство за носители на право за користење на доделени броеви и серии на броеви, во 

врска со плаќање на годишен надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од 

Планот за нумерација на Република Македонија.  

Воедно, се ажурираше и базата на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација 

во делот на РЕГИСТРИ од веб страната на АЕК и внесуваа доделените серии на броеви во ЦБП 

системот за услугата преносливост на број. 

Исто така, се одговори на прашалници на регулаторни тела од други држави и меѓународни 

институции и организации од областа на електронските комуникации. 

Во тек на 2012 година се направени измени на  следните правилници: 

- Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и 

серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за 

доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација – Сл.весник на Република 

Македонија бр. 154/2012 од 7.12.2012, 

- Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето  за доделување на броеви и 

серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето  како  и начинот и постапката за 

доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација - Сл.весник на Република 

Македонија  бр.  154 од 07.12.2012 година. 

- Правилник за дополнување на правилникот за утврдување на методот за пресметување на 

годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за 

нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија - Сл.весник на 

Република Македонија  бр. 59/2012 од 11.05.2012, 

- План за изменување и дополнување на  Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и 

услуги на Република Македонија- Сл.весник на Република Македонија бр. 59/2012 од 11.05.2012, 

- Правилник за измена и дополна на Правилникот за видот и содржината на податоците кои 

операторите на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги се 

должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и 

параметрите за квалитет на јавни комуникациски услуги - Сл.весник на Република Македонија бр. 

89 од 16.7.2012 година 
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- Правилник за измена и дополна на Правилникот за видот и содржината на податоците кои 

операторите на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги се 

должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и 

параметрите за квалитет на јавни комуникациски услуги - Сл.весник на Република Македонија бр. 

124 од 5.10.2012 година 

- Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет 

на јавните електронски комуникациски услуги - Сл.весник на Република Македонија бр. 124 од 

5.10.2012 година 

 

2.4  НОТИФИКАЦИЈА  

 

 Опис на активности За периодот 
01.01.2012-
31.12.2012 

За претходен 
период 
вкупно 

За истиот период 
во претходната 

година 

1 Нотифицирани субјекти (Оператори) 21 / / 

2 Нотифицирани субјекти (Даватели на услуги) / / / 

3 Избришани оператори 10 / / 

4 Избришани Даватели на услуги 4 / / 

5 Известување по Прилог 1: Нотификација 45 / / 

6 Предлог за бришење 16 / / 

 

 

При анализа и проверување на нотифицираните субјекти за обезбедување јавни електронски 

комуникациски мрежи и услуги се забележува дека одреден број на субјекти не ја почитуваат 

одредбата за навремено известување за промена или прекин на јавни електронски комуникациски 

мрежи и услуги, како и навременото известување за промени на податоци кај субјектите (назив на 

правното лице, седиште, телефони за контакт, маилови и други податоци) кои се неопходни при 

доставување на дописи и известувања.  
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Заклучно со 31.12.2012 година во службената евиденција на Агенцијата се запишани 

нотификациите на 164 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и услуги и 22 

нотификации на даватели на јавни електронски комуникациски услуги. 

 

2.5  ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ  

 

 Опис на активности За периодот За претходен 
период 

1 Доставени Извештаи за параметри на QoS за 2012 од Оператори на 
јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги 

01.01.2012-
31.12.2012 

 

2 Подготовка на Финален Извештај за параметри за QoS на јавни 
говорни услуги за 2011 година 

01.01.2012-
31.12.2012 

 

 

2.6  TЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФ РАСТРУКТУРА  

Издавање на мислења и согласности 

 Опис на активности Бр.на предмети 

1 Издавање на мислења на урбанистички планови  18 

2 Издавање на согласности на основен проект за изградба на електронски 
комуникациски  мрежи и ситеми 

34 

3 Издавање на мислења на барања за утврдување на правен статус на 
бесправно изградениелектронски комуникациски мрежи и 
средства.Бесправно поставени базни станици за мобилана телефонија 

443 

4 Издавање на мислења на барања за утврдување на правен статус на 
бесправно изградениелектронски комуникациски мрежи и 
средства.Бесправно изградена подземна/надземна телекомуникациска 
мрежа и средства 

8 

 

Други активности 

- Измена и дополна на Правилник за начинот и условите за одредување на зоната на 

електронска комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и 

средства,заштитна зона и радио коридорот како и обврските на инвеститорот. 

- Измена и дополна на Правилник за  содржината формата и начинот на водење на 

електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи 
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- Измена и дополна на Правилник  за техничките,употребните и другите услови за одредени 

типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска 

инфраструктура,придружни инфраструктурни капацитети и средства. 

- Работни состаноци со операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во врска со 

упатството за доставување на податоци во регистарот за електронска комуникациска 

инфраструктура. 

- Учество во работни состаноци во ЦУК. 

- Учество во работни состаноци со делегација од ХАКОМ Хрватска  агенција за 

телекомуникации.  

- Контактирање со оператори за  назначување  контакт лице кое ќе внесува податоци во 

регистарот. 

- Спроведување на обука за користење на WEB апликацијата на регистарот на јавни 

електронска комуникациска мрежа преку која оператори на јавни електронска 

комуникациска мрежа ќе ги внесуваат податоците за сопствената електронска 

комуникациска мрежа за користење (сесии за регистрација  и едитирање на податоци ). Во 

изминатиот период спроведена е обука зо 63 оператори на јавни електронски  

комуникациски мрежи. 

- Учество во комисија за спроведување на тендерска постапка за набавка на услуга за 

изработка на  „софтверска апликација за одобрение  за градба“. 

- Учество во комисија за спроведување на тендерска постапка за набавка на  „ техничка 

опрема за систем е-услуги во рамките на ЗЕЛС“ 

- Состаноци со преставници на Агенцијата за Катастар на Р.Македонија во врска со 

иницијативата за воведување на подземен катастар на инфраструктура. 

- Консултирање со стручните лица од АД Македонски Телекомуникации  во врска со 

доставените податоци нивна проверка и припрема за вес во базата 

- Консултирање со стручните лица од НЕОТЕЛ  во врска со доставените податоци нивна 

проверка и припрема за вес во базата. 

- Состаноци  со  комисиите за утврдување на правен статус на бесправно изградена 

електронска комуникациска мрежа и средства. 

- Состаноци со стручните лица од GIS DATA оптимизирање на системот и доделување на 

привилегии на регистрираните корисници на електронскиот регистар на изградени јавни 

ТК мрежи 

- Состанок со претставници на локалните самоуправи во Р.Македонија( во врска со 

имплементацијата на законските решенија од измените и дополната на Законот за 

електронски комуникации и подзаконските акти), во постапките за издавање на 

одобренија за градби кои  се во надлежност на локалните самоуправи. 

- Учество на стручна расправа за нацрт  Генерален урбанистички план на градот Скопје. 

- Контактирање со оператори за  организирање на обука за користење на  WEB апликацијата 

на регистарот на јавни електронска комуникациска мрежа назначување и номинирање на 
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контакт лица кои ќе бидат овластени да внесуваат  податоци за сопствената 

инфраструктура во регистарот. 

Тековни активности :(одговори на пристигнати дописи меилови телефонски повици). 

2.7   ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  

 

Извршен е инспекциски надзор  според годишен план на: 
- Легални BT радиостаници  
- Легални ВС радиостаници 
- Функционални системи   
- Даватели на јавни комуникациски услуги/мрежи 

 
Исто така  беа извршувани и следните активности: 

- Постапување по приговори од крајни корисници 
- Постапување по пријави на пречки 
- Постапување по утврдена неправилност од секторот за контрола и мониторинг на 

радиофреквенции 
- Инспекциски надзор на оператори/даватели на услуги  во состав на координативното тело 

за надзор на пазарот 
- Учество во работна група за одобрување на стандардни претплатнички договори 
- Учество  во состав на координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост 

 
 
 

  
Опис на активности 

 

За период 
01.01.2012-
31.12.2012 

1 Инспекциски надзор на даватели на јавни телекомуникациски услуги и мрежи 252 

2 Инспекциски надзор за мобилна служба ( такси компании , ГСМ, ИМТ, Тетра , ..) 360 

3 Инспекциски надзор на легални радиодифузни станици 153 

4 Инспекциски надзор на нелегални радиодифузни станици 1 

5 Инспекциски надзор по приговор на крајни корисници 1310 

6 Инспекциски надзор во состав на КТНП 24 

7 Инспекциски надзор за отповикани Одобренија и непримени решенија - 
известувања 

1 

8 Техничка контрола на BC / 

9 Техничка контрола на BT / 

10 Техничка контрола на копнена мобилна служба / 

11 Техничка контрола на фиксна служба - линкови / 

12 Инспекциски надзор по пријава на пречки  12 

13 Предлог за донесување на решение за забрана 15 
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14 Предлог за покренување на прекршочна постапка 93 

15 Предлог за отстранување на неправилност 132 

16 Предлог за предупредувачко известување 87 

17 Предлог за бришење од нотификација 6 

18 Предлог за донесување на решение по приговор 1178 

19 Запечатена комуникациска опрема / 

20 Одземена комуникациска опрема / 

 

 

2.8 Останати активности 

Подготвување и објавување на нови Правилници: 
- Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет 
на јавните електронски комуникациски услуги. 
 
 
 
Подготвување и објавување на измени на постоечки Правилници: 

- Подготовка на предлог измени на правилниците поврзани со нумерациските ресурси, нивно 
објавување на јавна расправа и финализација. 

- Подготовка на предлог измени на правилнкот за изградба на ТК мрежи и негово објавување 
на јавна расправа и финализација. 

- Подготовка на предлог измена на Правилникот за видот и содржината на 
податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни 
комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, 
цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски 
услуги, а особено за следниве јавни електронски комуникациски услуги и негово објавување на 
јавна расправа и финализација. 

-  Промоција на проектот за електронски регистар на изградени јавни електронски 
комуникациски мрежи. Состаноци со операторите за начинот и формата за доставување на 
податоците преку веб порталот. Состаноци со општините и промовирање на електронскиот 
регистар. 

- Учество во работната група за имплементација на тендерот за избор на давател(и)  на 
Универзална услуга. 

- Подготовка на техничка спецификација за набавка на опрема за мерење на параметрите за 
квалитет. 

 
-  Соработка со инспекторите за инспекциски надзор за инфо за кабелските оператори, како и 

начинот на нотификација; 
- Учество во работната група за изработка на LRIC модел за Bitstrim пристап и изнајмени линии 
- Учество во работната група за изработка на стратегијата на АЕК  
- одобрување на стандардни претплатнички договори 
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- повеќе состаноци со заинтересирани субјекти за започнување на нудење на услуги на 
телекомуникациониот пазар во РМ, нивно информирање и насочување кон законската регулатива; 
 
Анализи на пристигнати нови референтни понуди и предлог измени на веќе постоечки референтни 
понуди 
 

- Учество во евалуацијата на тендерот за IPA проектот: Technical Assistance in enhancing the 
administrative capacities of telecom and media authorities for efficient regulation of new digital and 
multiple play services 

- иницирање на инспекциски надзори во насока на ревизија на употребата на доделени 
нумерациски ресурси  и заштита на нумерациските ресурси од злоупотреби. 

- подготовка и учество  на Меѓународната регулаторна конференција на АЕК во Охрид   
- одговори на прашалници на меѓународни регулаторни тела, како и до субјекти кои доставиле 

прашања цо електронски пат, на contact@aek.mk а се во доменот на работата на Секторот за 
Телекомуникации. 

 
Меѓународна соработка 
учество во работната група на BEREC за NetNeutrality 
Секторот за телекомуникации заедно со Секторот за анализа на пазар учествуваше во 
подготвувањето на одговорите и податоците кои се доставени до Cullen International за  - 
Enlargement Countries Monitoring Report 
 

2.9 Внатрешна ревизија 

Р.бр. Опис на активноста 

 Q1 

1 Ревизија на процесот на одговор по приговор од странка 

2 Ревизија на процес  на пресметка и исплата на плата 

 Q2 

1 Финансиска ревизија-проверка на обврските кон добавувачите 

 Q3 

1 Конечен извештај  од ревизијата на процесот на одговор по приговор од странка и акциски 
план за спроведување  на препораките 

2 Конечен извештај од ревизија на процес  на пресметка и исплата на плата и акциски план за 
спроведување на препораките. 

3 Конечен извештај од  финансика ревизија на обврските кон добавувачите 

4 Започната е  ревизија на усогласеност на работењето на работната група со регулативите и 
процедурите за ИПА фондовите. 

5 Започната е  ревизија на јавните набавки. 
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 Q4 

1 Финансиска ревизија-проверка на трошоците 

2 Процесот на набавки 

3 ИПА фондови- Нацрт извештај, Претходен извештај,Конечен извештај и Акционен План 

4 Пилот ревизија по овластување од Министерот за здравство во  
Болница 8-ми септември-Скопје. 

  

 

 

 

Четврт дел: Извештај за пазарот за електронски комуникации 

 

1.  ПОДАТОЦИ ЗА ПАЗАРОТ Н А ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКА ЦИСКИ УСЛУГИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

1.1. Фиксни услуги 

 

ИНДИКАТОР  2012 2011 Промена 
(%) 

1. Вкупен број на фиксни линии (сите технологии) 407.896 413.468 -1,35% 

 -резиденцијални 364.281 369.845 -1,50% 

 -деловни 43.615 43.623 -0,02% 

2. Поделба  на фиксни линии -според технологии 407.896 413.468 -1,35% 

2.1. PSTN-линии  284.008 305.633 -7,08% 

 -резиденцијални  255.884 276.379 -7,42% 

 -деловни  28.124 29.254 -3,86% 

2.2. ISDN-линии 10.121 11.244 -9,99% 

 -резиденцијални 440 982 -55,19% 

 -деловни 9.681 10.262 -5,66% 

2.2.1. ISDN BRA-линии 9.751 10.882 -10,39% 

 -резиденцијални 440 982 -55,19% 

 -деловни 9.311 9.900 -5,95% 

2.2.2. ISDN PRA-линии 370 362 2,21% 
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 -деловни 370 362 2,21% 

2.3. Линии преку безжични технологии 51.871 52.849 -1,85% 

 -резиденцијални 48.789 50.767 -3,90% 

 -деловни 2.992 2.082 43,71% 

2.3.1 WiMax 15.521 13.374 16,05% 

 -резиденцијални 13.506 11.615 16,28% 

 -деловни 2.015 1.759 14,55% 

2.3.2 FGSM 35.962 39.227 -8,32% 

 -резиденцијални 35.028 38.938 -10,04% 

 -деловни 934 289 223,18% 

2.3.3. Wi-Fi 298 248 20,16% 

 -резиденцијални 255 214 19,16% 

 -деловни 43 34 26,47% 

2.4. Линии преку кабелска мрежа 56.110 40.331 39,12% 

 -резиденцијални 53.916 38.677 39,40% 

 -деловни 2.194 1.654 32,65% 

2.5. FTTH 5.876 3.411 72,27% 

 -резиденцијални 5.252 3.040 72,76% 

 -деловни 624 371 68,19% 

3. Вкупен број на корисници на услуга избор на 
оператор 

/ 4.004 / 

4. Вкупен број на корисници на услуга предизбор 
на оператор 

25.342 20.357 24,49% 
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Удел на оператори/даватели на услуги според фиксни линии за 2012 година 

 

Во Графиконот е даден уделот на операторите/даватели на услуги според фиксни линии во 2012 

година. Во  вкупниот број  на фиксни линии  учеството  на Македонски Телеком (СМП Операторот) 

е 66,65%, додека од алтернативните оператори/ даватели на услуги најголемо учество има ОНЕ 

Оператор со 15,46%, понатаму следуваат: Близу (8,24%), Аикол (4,73%), Неотел (3,81%), Инфел Нет 

Плус (0,86%), Т-Мобиле (0,25%). 

 

 

Македонски 
телеком; 66,65% 

ОНЕ; 15,46% 

Неотел; 3,81% 

Аикол; 4,73% 

Близу; 8,24% 
Инфел Нет Плус; 

0,86% Т-Мобиле; 0,25% 
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Број на фиксни линии и промена на индикаторот број на фиксни линии според популација 100 

по квартали 

Во графиконот бр.2 се прикажани бројот на фиксни линии и промена на индикатор број на фиксни 

линии според популација 100 на пазарот на пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна 

локација во текот на првиот, вториот, третиот квартал од 2012 и третиот и четвртиот квартал од 

2011 година. Воочливо е дека бројот на фиксни линии според популација 100 во погоре 

прикажаните пет квартали отскокнува во четвртиот квартал од 2011 година додека во останатите 

четири квартали не се забележува драстична разлика. Имено во третиот квартал од 2011 изнесува 

20,09 во четвртиот квартал од 2011 година изнесува 20,56 во првиот квартал од 2012 година 

изнесува 20,23 во вториот квартал од 2012 година индикаторот изнесува 19,89% додека најголем 

пад се забележува во третиот квартал од 2012 година каде овој индикатор изнесува 19,87.  

Вредноста на индикаторот број на фиксни линии според популација 100 за сите од прикажаните 

пет квартали е пресметан врз основа на проценката за бројот на население (2.052.722) согласно 

податоците од Завод на статистика со референтна дата 31.12.2009 година. 
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1.2. Интернет услуги 

 
 

Во наредната табелата  точка бр.1 е даден бројот на активни резиденцијални и деловни 

претплатници на пристап до интернет со тесен опсег во 2012 и 2011 година, како и промената во 

проценти (%). Може да се забележи дека вкупниот бројот на претплатници на пристап на интернет 

со тесен опсег во 2012 година е опаднат за 33,06% во споредба со 2011.  

Во точка бр.2  е даден бројот на претплатници на пристап до интернет со тесен опсег преку 

мобилна мрежа (2G), каде што се забележува е раст од 63,84%во однос на претходната година,  

Во точка бр.3 е даден бројот на претплатници на пристап до интернет со широк опсег преку 

мобилна мрежа (2G/3G) каде што евидентен е растот од 15,92% во однос на 2011 година.  

Ова зголемување на бројот на претплатници е резултат на отпочнувањето со нудење на услугата на 

широкопојасен пристап на интернет преку мобилни мрежи од страна на ВИП Оператор во текот на 

месец Септември од 2012 година. 

Во точка бр.4 е даден бројот на претплатници на пристап до интернет со широк опсег ( не се 

вклучени претплатниците преку мобилни мрежи) и нивниот број изнесува 302.257 претплатници 

односно евидентен е раст од 11,22% во однос на 2011 година. 

Во подточките од точка бр.4 се поделени активните претплатници на пристап на интернет со 

широк опсег по технологии. Во точка бр.4.1 е даден бројот на претплатници на пристап до 

интернет преку јавна комуникациска мрежа  xDSL  каде што може да се забележи раст од 2,97% во 

однос на 2011 година.  

Во точка бр.4.2 е даден бројот на претплатници на пристап до интернет преку јавна CaTV мрежа кој 

изнесува 99.719 претплатници односно споредбено со претходната година се забележува раст од 

21,73%. 

 Во точка бр.4.3 се дадени бројот на претплатници на пристап на интернет преку оптичка мрежа и 

нивниот број изнесува 6.165 претплатници. Споредено со 2011 година се забележува раст од 

71,82%. 

Во точка бр.4.4 е даден бројот на претплатници на пристап до интернет преку јавна 

радиокомуникациска мрежа кој изнесува 22.575 претплатници односно споредено со претходната 

година се забележува раст од 0,89%.  

Во точка бр.4.5 е даден бројот на претплатници на пристап до интернет преку изнајмени линии, 

каде се забележува раст од 2,83% во периодот од една година.  

Во точка бр.4.6 е даден бројот на претплатници на пристап до интернет преку LAN мрежи, каде се 

забележува раст од 47,06% во однос на 2011 година. 
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ИНДИКАТОР  2012 2011 Промена 
(%) 

1. Број на претплатници на  
пристап до интернет со тесен опсег 

747 1.116 -33,06% 

 -резиденцијални 55 164 -66,46% 

 -деловни 692 952 -27,31% 

2 Број на претплатници на пристап до 
интернет со тесен опсег преку мобилна 
мрежа (2G) 

172.787 105.463 63,84% 

 -резиденцијални 155.089 94.205 64,63% 

 -деловни 17.698 11.258 57,20% 

3 Број на претплатници на пристап до 
интернет со широк опсег преку мобилна 
мрежа (2G/3G) 

446.288 384.988 15,92% 

 -резиденцијални 364.316 288.539 26,26% 

 -деловни 81.972 96.449 -15,01% 

4. Број на претплатници на пристап до 
интернет со широк опсег (не се вклучени 
претплатниците преку мобилна мрежа) 

302.257 271.773 11,22% 

 -резиденцијални 281.234 251.139 11,98% 

 -деловни 21.023 20.634 1,89% 

4.1 Број на претплатници на пристап до 
интернет  преку јавна комуникациска 
мрежа xDSL 

156.153 151.646 2,97% 

 -резиденцијални 142.648 137.735 3,57% 

 -деловни 13.505 13.911 -2,92% 

4.2 Број на претплатници на пристап до 
интернет  преку јавна CaTV мрежа 

99.719 81.921 21,73% 

 -резиденцијални 96.887 79.369 22,07% 

 -деловни 2.832 2.552 10,97% 

4.3 Број на претплатници на пристап до 
интернет  преку оптичка мрежа 

6.165 3.588 71,82% 

 -резиденцијални 5.293 3.070 72,41% 

 -деловни 872 518 68,34% 

4.4 Број на претплатници на пристап до 
интернет преку јавна радиокомуникациска 
мрежа 

22.575 22.375 0,89% 

 -резиденцијални 20.253 20.063 0,95% 

 -деловни 2.322 2.312 0,43% 

4.5 Број на претплатници на пристап до 
интернет преку изнајмени линии 

836 813 2,83% 

 -резиденцијални 2 0 / 

 -деловни 834 813 2,58% 

4.6 Број на претплатници на пристап до 
интернет -LAN мрежа 

16.809 11.430 47,06% 

 -резиденцијални 16.151 10.902 48,15% 

 -деловни 658 528 24,62% 
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Удел на бројот на претплатници на пристап до интернет по технологии  

во 2012 година 

 

Во Графиконот бр.14 е даден уделот на претплатници на пристап до интернет по технологии во 

2012 година, од графиконот може да се забележи дека најголем процент им припаѓа на оние 

претплатници кои имаат пристап до интернет преку јавна комуникациска мрежа xDSL кој изнесува 

51,66%. Понатаму следуваат претплатниците кои имаат пристап до интернет преку јавна CaTV 

мрежа, нивниот удел е 32,99%, следуваат претплатниците преку јавна радиокомуникациска мрежа 

(не се вклучени претплатници преку мобилни мрежи) 7,46%,  LAN мрежа 5,57%, јавна оптичка 

мрежа 2,04% и изнајмени линии 0,28%. 
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ИНДИКАТОР Q3 2012 Q3 2011 Промена % 

1 Целосно разврзан пристап до 
локална јамка 

2.700 3.131 -13,77% 

2 Поделен пристап до локална 
јамка 

0 0 0,00% 

3 Naked DSL 0 0 0,00% 

4 Битстрим ниво 4 151 20.757 / 

5 Битстрим ниво 3 25.043 / / 

 

Индикатори – Претплатнички линии за пристап до Интернет со широк опсег и говорни услуги 

Почнувајќи од вториот квартал од 2012 година еден од операторите во РМ кои ги користат 

големопродажните услуги за Битстрим пристап и препродажба на битстрим услуги се префрли од 

Ниво 4-Препродажба на Ниво 3 на битстрим пристап. Поради ова податоците од табела бр.10 од 

2012 година се неспоредливи со податоците од 2012 година. 

1.3. Мобилни комуникациски услуги 

 

Бр ИНДИКАТОР 2012 2011 Промена (%) 

1. Број на активни претплатници во мобилна 
телефонија 

2.299.926 2.257.118 1,90% 

-резиденцијални при-пеид претплатници 1.453.466 1.444.888 0,59% 

-резиденцијални пост-пеид претплатници 581.278 455.651 27,57% 

-деловни пост-пеид претплатници 265.182 356.579 -25,63% 

 

 

Во табелата  се дадени бројот на активни претплатници на пазарот на мобилна телефонија во 2012 

и 2011 година. Од неа се согледува процентуалниот раст од 1,90% на бројот на активни 

претплатници во мобилната телефонија во 2012 во однос на претходната година. Воочливо е дека 

поголемиот дел од резиденцијалните претплатници користат при-пеид услуги наспроти 

користењето на пост- пеид услугите. Бројот на резиденцијални при-пеид претплатници е зголемен 

за 0,59% во однос на 2011 година. Бројот на резиденцијалните пост-пеид претплатници исто така е 
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зголемен во однос на претходната година за 27,57%. Додека кај деловните пост-пеид 

претплатници може да се забележи пад од 25,63% во однос на претходната година.   

 

 

 

 

Број на активни претплатници по квартали во 2011 и 2012 година и промена на индикаторот број 

на активни претплатници според популација 100 

 

Во графиконот бр.6 е претставен бројот на активни претплатници во мобилна телефонија и бројот 

на активни претплатници според популација 100 за првиот, вториот и третиот квартал од 2012 

година и третиот и четвртиот квартал од 2011 година. 

Вредноста на индикаторот број на активни претплатници според популација 100 даден во 

графиконот е пресметана врз основа на проценката за бројот на население (2.052.722) согласно 

податоците од Завод на статистика со референтна дата 31.12.2009 година. Воедно податоците за 

бројот на претплатници се однесува на активни претплатници кои во последните три месеци 

предизвикале на некој начин електронски комуникациски настан. Под електронски комуникациски 

настан се смета повик, одговор на повик, испраќање на порака, испраќање на податоци 

(вклучително и GPRS) или вршење на други услуги (плаќање на месечна претплата, плаќање на 

ваучер за при-пеид и.т.н). На 30.09.2012 година трите оператори имаат вкупно 2.299.926 активни 

претплатници. 
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Удел на операторите во вкупниот број на активни претплатници во 2012 година 

Податоците од Графиконот бр.7 за уделот на трите мобилни оператори на пазарот на мобилна 

телефонија по број на активни претплатници (состојба на 30.09.2012 година) покажува дека Т-

Мобиле учествува со 49,50%, ОНЕ Оператор учествува со 23,30% додека ВИП Оператор учествува 

со 27,20% во вкупниот број на активни претплатници кои во последните три месеци предизвикале 

на некој начин електронски комуникациски настан. 
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Сооднос на при-пеид и пост-пеид претплатници по квартали  

во 2011 и 2012 година 

Во графиконот бр.9 е претставен соодносот на при-пеид и пост-пеид претплатниците за 2011 

година и 2012 година. Од графиконот може да се забележи дека во прикажаниот период нема 

големи промени на соодносот на уделите овие два вида на претплатници со исклучок на првиот 

квартал од 2012 година кога се забележува поголем раст на учеството на пост-пеид претлатниците 

за сметка на намалувањето на учеството на при-пеид претплатниците.  
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Просечен обем на појдовен сообраќај (во минути месечно) по претплатник инициран од јавна 

мобилна комуникациска мрежа во третиот квартал од 2012 и 2011 година 

 

 

Како што може да се забележи од Графикон бр.10 во третиот квартал од 2012 претплатниците 

просечно зборуваат 147,96 минути (месечно). Најголем дел се остварува во сопствена мрежа и 

изнесува 126,47 минути или изразено во проценти 85,47%. Сообраќајот кон други мобилни мрежи 

во РМ е значително помал и изнесува 17,68 минути односно 11,95% од вкупниот сообраќај што 

просечно го остварува преплатникот во месецот. Додека пак сообраќајот кон фиксни мрежи во РМ 

и кон мрежи во странски држави  изнесува 2,58 минути (1,74%) односно 1,24 минути (0,84%). Исто 

така од графиконот може да се забележи дека во однос на третиот квартал од 2011 година обемот 

на појдовниот сообраќај по претплатник е зголемен за 19,42 минути, додека споредувано по 

дестинации сообраќајот во сопствена мрежа е зголемен за 16,55 минути, сообраќајот кон други 

мобилни мрежи е зголемен за 2,29 минути. Додека сообраќајот кон фиксни мрежи во РМ и кон 

мрежи во странски држави е зголемен за  0,50 односно 0,09 минути. 
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Просечен број на повици (месечно) по претплатник иницирани во  јавна мобилна телефонска 

мрежа во третиот квартал од 2012 и 2011 година 

 

 

Како што може да се забележи од Графикон бр.11 во третиот квартал од 2012 претплатниците 

просечно иницирале 87,79 повици месечно. Најголем дел се остварува во сопствена мрежа и 

изнесува 71,54 повици или изразено во проценти 81,49%. Бројот на повици кон други мобилни 

мрежи во РМ е значително помал и изнесува 13,71 односно 15,61% од вкупните број на повици 

што просечно го остварува преплатникот во месецот. Додека пак бројот на повици кон фиксни 

мрежи во РМ и кон мрежи во странски држави  изнесува 1,78 минути (2,03%) односно 0,76 повици 

(0,87%). Исто така од графиконот може да се забележи дека во однос на третиот квартал од 2011 

година обемот на иницирани повици по претплатник е зголемен за 9,21. 
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Удел во однос на вкупниот број на испратени СМС пораки во 2012 година1 

Од графиконот бр.12 може да е заклучи дека Т-Мобиле учествува со процент од 68,61% во 

вкупниот број на испратени СМС пораки во 2012 година. Учеството на ОНЕ Оператор изнесува 

10,97% додека ВИП Оператор учествува со 20,42%. 

 

 

 

   Удел во однос на вкупниот број на испратени ММС пораки во 2012 година2 

                                                             
1 Пазарниот удел е пресметан за вкупниот број на СМС пораки кои ги испратиле претплатниците на 
сите три оператори во периодот од првиот до третиот квартал од 2012 година. 
1
 Пазарниот удел е пресметан за вкупниот број на ММС пораки кои ги испратиле претплатниците на 

сите три оператори во периодот од првиот до третиот квартал од 2012 година. 
 

Т-Мобиле; 68,61% 

ОНЕ; 10,97% 

ВИП; 20,42% 

Т-Мобиле; 57,89% ОНЕ; 20,07% 

ВИП; 22,04% 
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Од графиконот бр.13  може да се заклучи дека Т-Мобиле учествува со 57,89% во вкупниот број на 

испратени ММС пораки во 2012 година. Учеството на ОНЕ Оператор изнесува 20,07% додека ВИП 

Оператор учествува со 22,04%.  

 

1.4. Аудио видео услуги 

 

ИНДИКАТОР 2012 2011 Промена (%) 

1. Број на 
претплатници 
на кабелска 
телевизија 

166.057 156.518 6,09% 

2. Број на 
претплатници 
на IPTV 

58.385 35.409 64,89% 

3 Број на 
претплатници 
на DVB-T 

37.862 49.003 -22,74% 

4 Број на 
претплатници 
на сателитска 
телевизија 

1.649 762 116,40% 

5 Вкупен број на 
претплатници 
на ТВ-Услуги 

263.953 241.692 9,21% 

 

Во табелата е даден вкупниот број на активни претплатници на ТВ-Услуги во 2012 и 2011 година, 

како и промената во проценти (%). Од табелата може да се забележи дека бројот на активни 

претплатници на кабелска телевизија во 2012 година е зголемен за 6,09% во однос на претходната 

година.  
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Во точка бр.2 е даден бројот на активни претплатници на IPTV кој 2012 година забележува раст од 

64,89% во однос на претходната година  

Во точка бр.3 е даден бројот на претплатници на DVB-T. Со доделувањето на одобрение за 

користење на радиофреквенции во Јуни 2009 година на ОНЕ Оператор АД- Скопје (подоцна 

пренесено на Диги Плус Мултимедија- Скопје) почна со обезбедување на услугата дигитална 

телевизија преку терестријален предавател (DVB-T) во Ноември 2009 година. Бројот на 

претплатници кои ја користат услугата DVB-T изнесува 37.862 претплатници споредено со 2011 

година може да се забележи пад од 22,74%.  

Во точка бр.4 е даден бројот на претплатници на сателитска телевизија во 2012 година и истиот 

изнесува 1.649 претплатници.  

Во точка бр.5 е даден вкупниот број на претплатници на ТВ-Услуги, нивниот број во 2012 година 

изнесува 263.953 или споредено со 2011 година бројот на претплатници е зголемен за 9,21%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2012 година 

 

 страна 74 

 

1.5. Преносливост на броеви 

 

 

Со цел да се поттикне процесот на создавање на конкурентен пазар во областа на електронските 

комуникации од 1 Септември 2008 година се овозможи географска преносливост и преносливост 

на број при промена на оператор на јавна комуникациска мрежа т.е. право на претплатникот да го 

задржи постојниот број при промена на мрежна завршна точка во исто географско нумерациско 

подрачје и/или промена на операторот на јавна комуникациска мрежа. Во графиконот бр.17 е 

даден бројот на претплатници кои го искористиле правото за задржување на постојниот број во 

периодот од 31.03.2009 до 30.09.2012 година.  

 

 
 

Број на пренесени броеви (фиксни и мобилни) во периодот од 31.03.2009  

до 30.09.2012 година 
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Петти дел: Извештај за реализирани расходи и приходи на агенцијата за 
електронски комуникации во 2012 година 

 

Врз основа на писмен допис од Министерството за финансии, Сектор за финансиски системи, со 

архивски број 11-998/2 од 20.03.2006 година, кој се однесува на мислење за насоките за водењето на 

сметководството, Агенцијата за електронски комуникации во периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 

изготвувањето на финансиските извештаи, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на 

билансните позиции ги изврши согласно Законот за сметководство за непрофитни организации, 

Правилникот за сметковен план и билансите на непрофитни организации. Приходите и расходите се 

признаваат во пресметковниот период во кои настанувале според критериумот на расположливост и 

мерливост. 

Во прилог на финансискиот извештај за 2012 година ги доставуваме следниве финансиски извештаи: 

- Биланс на состојба за период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година; 

-Биланс на приходи и расходи за период од 01.01.2012 до 31.12.2012година; 

-Даночен биланс за период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година; 

-Образец ДЕ – Посебни податоци за ситемот на Државна евиденција за други субјекти; 

-Белешка за распоредување на резултатот за период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година; 

-Класификација на остварените приходи по дејности за период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година; 

-Извештај за реализирани расходи и приходи по синтетички конта со споредбени показатели на 

планирани и реализирани расходи и приходи по синтетички конта 2012/2011; 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

ВО 2012 ГОДИНА 

 

 

Активностите кои се образложени во Годишниот извештајот за работа  на Агенцијата во 2012 година се 

суштински активности на Агенцијата и се во согласност со Законот за електронски комуникации, со 

прописите донесени врз основа на него, со националната стратегија за развој на електронските 

комуникации и информатички технологии, со други стратешки документи, со акционите планови од 

областа на електронските комуникации и медиумите и истите се рефлектираат во операционализација 

на целите на Законот.  

Агенцијата за електронски комуникации во извршувањето на активностите во 2012 година реализира 

расходи и приходи. 
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РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ 

Расходна ставка 400-Поторшени материјали  

Вкупната  вредност на реализација на расходната синтетичка ставка Потрошени материјали 

изнесува 7.035.395,00 денари. 

Во вреднста се вкалкулирани трошоци за: 

 канцелариски материјал, 

  годишна претплата за дневни списанија, за стручни билтени со новини во законското 

работење од областа на финансиите, сметководството, правото, претплата на изданија од 

„Службен весник на РМ„, стручна литература од областа на електронските комуникации, 

јавните набавки и др.,  

 материјали за АОП, 

  водовод и каналаизација,  

 други комунални такси и услуги ( КМЦ Скопје, Битола, Штип), 

 средства за одржување на хигиената, 

 ситен инвентар, алати ,  

 горива и масла за возниот парк на АЕК,  

 материјали за поправка. 

Расходна ставка 401-Потрошена енергија 

Вкупната вредност на реализација на оваа расходна ставка изнесува 2.316.473,00 денари, во која 

се опфатени трошоците за: 

 eлектрична енергија во конторлно мерните центри во Скопје, Битола, Штип,  

 екстра лесно гориво за затоплување на деловните простории во конторлно мерните центри 

во  Скопје,  Битола и Штип. 

  

Расходна ставка 402 –Инвестиционо оддржување на средствата 

Трошоци кои се реализирани од оваа расходна ставка се во вкупна вредност од 200,00денари и 

истите се однесуваат за оддржување на зелени површини околу деловниот објекти КМЦ Скопје, 

КМЦ Битола и КМЦ Штип. 

Расходна ставка 403 – Други услуги ( комунални услуги и комуникација)   

Вкупната вредност на релизирани трошоци на расходната ставка Други услуги (комунални услуги и 

комуникација) изнесува 12.072.936,00 денари, во која се вкалкулирани трошоци за:  
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 поправка и сервисирање на моторните и специјалните  возила на АЕК,  

 поправка и оддржување на софтверска и хардверска опрема,  

 поправка и оддржување на информатичка опрема , 

  курирски услуги и поштенски услуги,  

 мобилна и фиксна телефонија,  

 комуникациски линкови,  

 услуги за копирање и печатење,  

 поправка и одржување на мебел,  

 радиодифузна такса. 

Расходна ставка 404- Превозни - транспортни услуги 

Реализацијата на трошоците што се содржани во оваа синтетичка ставка изнесуваат 203.325,50 

денари и се однесуваат за регистрација на моторните и специјалните возила на АЕК. 

Расходна ставка 405-Издатоци за реклама, пропагнда и репрезентација 

Вкупната вредност на реализираните трошоци  на ова синтетичко конто изнесува 10.151.685,50 

денари, во која се вкалкулирани трошоци за: 

 репрезентативен материјал,  

 прехрамбени продукти и безалкохолни пијалоци ,  

 угостителски услуги во врска со организираните јавни состаноци, работилници , 

конференции и работни состаноци  кои АЕК ги организираше во текот на 2012 година.  

  

АЕК во 2012 година беше организатор на : 

- јавни состаноци со заинтересираните страни, со цел да им овозможи да се запознаат со 

работењето на АЕК воедно да им даде можност да ги изразат своите ставови и мислења за 

електронските комуникации ( согласно член 20 од Законот за електронски комуникации ), 

- Реализиран Broadband Com. ITU, во период од 02.04.-02.04.2012 година 

- Меѓународна регулаторна конференција, реализирана во периодот од 15.05.-18.05.2012 

одина во Охрид, 

-      Конференција SEE Digi TV , во период од  05.06.-06.06.2012 

- Конференција на Здружението за информатичари во Охрид , во период од 09.08.-

15.08.2012, 

- Потпишување на меморандум за соработка со регулаторни  тела, 
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За горенаведените состаноци, работилници АЕК реализираше трошоци за репрезентација, 

угостителски услуги и истите се вкалкулирани во расходната категорија 405 – Издатоци за 

реклама, пропаганда и репрезентација. 

Расходна ставка 408-Наемнина  

Вкупните трошоци во 2012 година кои се реализираа за плаќање на:  

 закупнина за деловни простории на Агенцијата ( за дирекција )  

 оперативен лизинг – наем на моторни возила 

 изнесуваат 11.697.888,50 денари. 

Расходна ставка 409-Други материјални услуги 

Реализацијата на трошоците што се содржани на оваа синтетичка ставка изнесуваат 1.974.384,00 

денари и се однесуваат за: 

 чистење на деловните објекти на АЕК. 

 униформи за вработените на АЕК , 

 други расходи ( отпис на побарувања од купувачи). 

 

 

Расходна ставка 410-Провизија за платен промет 

Реализацијата  на трошоците што се содржани на оваа синтетичка ставка изнесуваат 659.094,00 

денари  и се однесуваат за : 

 банкарска провизија за откуп на девизни средства и за провизија за платен промет, 

банкарска провизија за ДДВ 

Расходна ставка 412 – Премии за осигурување 

Вкупната вредност на реализацијата на оваа расходна ставка изнесува 244.830,00 денари и се 

однесува за платена премија за осигурување на моторните возила на АЕК-потполно каско 

осигурување без франшиза. 

Расходна ставка 413 – Дневници за службено патување и патни трошоци 

Вкупните трошоци на оваа расходна ставка изнесуваат 16.330.474,00 денари и се однесуваат за: 

 исплатени дневници во земјата и странство,  
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 патни расходи во земјата и странство,  

  хотелско сместување во земјата и странство на Комисијата, орган на АЕК, вработените во 

АЕК и надворешни лица ангажирани од одговорното лице на АЕК . 

Расходна ставка 414 – Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 

Вкупната вредност на реализација изнесува 1.711.701,00 денари и се однесува на исплатени 

надоместоци за  : 

 еднократна парична помош, 

  надоместок за одвоен живот,  

  регрес за годишен одмор. 

Расходна ставка 415 – Негативни курсни разлики 

Реализацијата на оваа расходна ставка изнесува 25.166,50денари. 

Расходна ставка 416 - Членарини 

Реализацијата  на трошоците што се содржани на оваа синтетичка ставка изнесуваат 3.970.027,50 

денари  и се однесуваат за : 

 исплатена членарина во меѓународни организации : ИТУ, ЕТСИ, ИРГ/ЕРГ , Кулен 

Интернешнал и 

  во домашни организации.  

Расходна ставка 417 – Интелектуални услуги 

Реализацијата на оваа расходна ставка изнесува 101.715.528,00 денари, а се однесува за исплатени 

трошоци за :  

 професионални услуги,  

 адвокатски и правни услуги,  

 услуги за превод,  

 oбука за стручно усовршување,  

 семинари и конференции (за Комисија, орган на АЕК  и за вработените на АЕК),  

 консултантски услуги од областа на анализа на пазарите за електронски комуникации,  

 договорни услуги,  

 надоместоци на Комисијата, орган на АЕК,  

 изработка на стратегија на АЕК,  

 изработка и промовирање на стратегијата за подигање на свесноста кај јавноста за улогата 

и функцијата на АЕК. 
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Расходна ставка 418 – Останати други расходи  

Вкупните трошоци на оваа рсходна ставка изнесуваат 6.920.162,50 денари, а произлегуваат од 

исплатени трошоци за  :  

 oбјавување на огласи, тендери,  

 затезна казнена камата,  

 судски такси за покренување на тужби за наплата на побарувања,  

 судски такси по жалби, по пресуди,  

  трошоци за извршители, трошоци за покренување на постапки за наплата на побарувања 

пред нотари,  

  грешни уплати ( вратени парични средства) 

 трошоци за изгубен судски спор  

  

  

  

Расходна ставка 430 – Пренесени средства на други субјекти 

Вкупните трошоци на оваа расходна ставка изнесуваат 195.053.784,00 денари  а произлегуваат од 

исплатени трошоци согласно Заклучокот на Собранието  на Република Македонија бр.07-3145/40 

од 04.09.2012 година и тоа за : 

 Проект - Изградба на Македонска точка за размена на интернет сообраќај MatrIX, 

 Проект - Софтвер за подземни водови и набавки на сервери и серверска опрема за 

системот на Е – услуги во рамките на ЗЕЛС, 

 Проект - Софтвер за електронско издавање на одобренија за градба во рамките на ЗЕЛС, 

 Проект од областа на информатичко општество, 

 Проект – Изградба на Аква парк, 

 Проект  - Акционен план на проектото за дигитализација на ЈП МРТ 

  

Расходна ставка 440 – Капитални средства 

Вкупните трошоци  на оваа расходна ставка изнесуваат 240.942.511,00 денари во кои се 

вкалкулирани трошоци за:  

 градежни работи за изградба на административен објект на АЕК, 

  изработка на проект  за изградба на антенскисистем за контрола и мониторинг на 

радиофреквенциите.  

 изработка на проект за изградба на антенски столбови во Штип, Охрид, Битола, Банско. 
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Расходна ставка 441 – Опрема 

Вкупните трошоци  на оваа расходна ставка изнесуваат 129.539.254,50 денари во кои се 

вкалкулирани трошоци за набавка на : 

 информатичка опрема,  

 20% аванс за набавка на .софистицирана мерна електронска опрема согласно договорот за 

јавна набавка бр.02-29102/38 од 27.12.2012. 

  

  

  

Расходна ставка 455 – Помошти, спонзорства, донации 

Вкупната реализирана вредност на синтетичкото конто Помошти, спонзорства, донации изнесува 

16.349.500,00 денари. 

Расходна ставка 460 – Вкалкулирани плати 

Вкупната реализирана вредност на синтетичкото конто Вкалкулирани плати  изнесува 

99.799.889,00 денари и се однесува за  пресметани и исплатени нето плати ( со прекувремена 

работа, ноќен труд, празнична работа, работна успешност) согласно Правилникот за плати и 

надоместоци на вработените АЕК, за пресметани и исплатени придонеси за ПИО, здравство, 

професионално заболување, вработување, персонален данок на доход за  132  вработени. 

Расходна ставка 470 – Даноци кои не зависат од резултатот 

Вкупните трошоци на расходната ставка изнесуваат 509.619,00 денари, произлегуваат од платен 

персонален данок на доход на трошоци поврзани со службени патувања на комисијата, орган на 

АЕК, надворешни лица . 

Вкупно реализирани расходи:                                                              859.223.828,50 денари 

Реализацијата  на расходите во 2012 година изнесуваше 859.223.828,50 денари, односно 

реализација од 59.61% во однос на планираните и одобрените расходи за 2012 година, 
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4 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, 
 УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ 

2012 

расходно 
 конто 

Назив  Планирани 
 расходи 

2012 

Реализирани  
расходи 

2012 

споредбен 
показател на 
реализирани 
со планирани 

расходи 
2012 

  1 2 3 4=(3:2)x100 

400 Потрошени материјали 10.680.000,00 7.035.395,00 65,87 

401 Потрошена енергија 6.640.000,00 2.316.473,00 34,89 

402 Инвестиционо одржување 
 на средствата 

1.550.000,00 200,00 0,01 

403 Други услуги ( комунални 
 услуги и комуникација) 

15.313.666,00 12.072.936,00 78,84 

404 Превозни -транспортни услуги 205.000,00 203.325,50 99,18 

405 Издатоци за реклама, 
пропаганда 
и репрезентација 

12.076.000,00 10.151.685,50 84,06 

408 Наемнина 18.120.000,00 11.697.888,50 64,56 

409 Други материјални услуги 4.520.000,00 1.974.384,00 43,68 

410 Провизија за платен промет 1.200.000,00 659.094,00 54,92 

412 Премии за осигурување  300.000,00 244.830,00 81,61 

413 Дневници за службено патување 16.450.000,00 16.330.474,00 99,27 

414 Надоместоци на трошоци на 
работници и граѓани 

5.030.000,00 1.711.701,00 34,03 

415 Негативни курсни разлики 500.000,00 25.166,50 5,03 

416 Членарини 4.604.000,00 3.970.027,50 86,23 

417 Интелектуални и други услуги 136.999.000,00 101.715.528,00 74,25 

418 Останати други расходи 8.700.000,00 6.920.162,50 79,54 

420 Средства за посебни намени 0,00 0,00   
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430 Пренесени средства на други 
субјекти 

195.053.784,00 195.053.784,00 100,00 

440 Капитални средства 544.927.049,00 240.942.511,00 44,22 

441 Опрема 311.687.600,00 129.539.254,50 41,56 

455 Помошти, донации и други 
давачки 

20.000.000,00 16.349.500,00 81,75 

460 Вкалкулирани плати 125.940.000,00 99.799.889,00 79,24 

470 Даноци кои не зависат од 
резултатот 

860.000,00 509.619,00 59,26 

  Вкупно расходи 1.441.356.099,00 859.223.828,50 59,61 

Т А Б Е Л А  1 . С П О Р Е Д Б Е Н  П О К А З А Т Е Л  Н А  Р Е А Л И З И Р А Н И  С О  П Л А Н И Р А Н И  Р А С Х О Д И  2 0 1 2  Г О Д И Н А  

 

 

Графикон 1 Реализирани расходи 2012-2011 
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Графикон 2. Расходи 2012 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ 

-Надоместок за надзор на  на пазарот за електронски комуникации        

.....................................................................................................................................................59.649.333,50 

денари 

-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви    

.....................................................................................................................................................52.910.892,50 

денари 

-Надоместок за користење на радиофреквенции ...................................394.097.397, 00 денари 
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-Надоместок од концесии ............................................................................................................ 0,00 денари 

-Приходи од камати по видување  ........................................................................21.740.429,50 денари 

-Приходи од орочени депозити..................................................................................................0,00 денари 

-Приходи по камати ( каматни листи, судски такси ) ..................................3.238.882,00 денари  

-Приходи од тендери ..........................................................................................................  46.929,50 денари 

-Разни приходи .....................................................................................................................960.379,00 денари 

-Приходи од донација.......................................................................................................584.062,00 денaри 

 

Вкупно реализирани приходи:                                                            533.228.305,00 денари 

Пренесен вишок на приходи од минати години ......................................696.502.315,00 денари 

Пренесен вишок на приходи од 2011 година ...............................................195.053.784,00 денари 

Вкупни приходи ........................................................................................1.424.784.404,00 денари 

Реализацијата на вкупните приходи во 2012 година изнесува 1.424.784.404,00  денари, односно 

реализација  од  96,99% во однос на планираните за 2012 година,  

 

 

 

ВИД НА ПРИХОД 2012 

Планирани 
приходи  

2012 

Реализирани 
приходи  

2012 

споредбен 
показател на 

реализирани со 
планирани 

приходи со 2012 

1 2 3 4=(3:2)х100 
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Надоместок за користење на 
радиофрекфенции 

420.000.000,00 394.097.397,00 93,83 

Надоместок за користење на 
доделени броеви, серии на броеви 

52.000.000,00 52.910.892,50 101,75 

Надоместок за надзор на пазарот за 
електронски комуникации 

59.000.000,00 59.649.333,50 101,10 

Надоместок од концесии 0,00 0,00 100,00 

Приходи од камати по видување 8.500.000,00 21.740.429,50 255,77 

Приходи од орочени депозити 0,00   0,00 

Приходи по камати (каматни листи, 
судски такси) 

8.000.000,00 3.238.882,00 40,49 

Приходи од тендери 300.000,00 46.929,50 15,64 

Разни приходи 2.000.000,00 960.379,00 48,02 

Приходи од донации 0,00 584.062,00 100,00 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 549.800.000,00 533.228.305,00 96,99 

Пренесен вишок на приходи од 
минати години 

696.502.315,00 696.502.315,00   

Пренесен вишок на приходи од 2011 195.053.784,00 195.053.784,00   

ВКУПНO 1.441.356.099,00 1.424.784.404,00   

Табела 2. Споредбен показател на реализирани со планирани приходи 2012 година 

0302 Интегриран информационен систем 6.865.500,00 

0322 Проект антенски столб Битола 182.962,50 

0326 КМЦ Битола  1.190,00 

0328 КМЦ Скопје - агрегат, уреди во систем сала 1.268.750,00 

0329 Градежно занатски работи -административен објект 226.794.830,00 

0330 Проект-антенски систем за контрола и мониторинг на 
 радиофреквенции 

12.144.756,00 

0332 Проект - антенски столб Штип 184.097,50 

0333 Проект - антенски столб Охрид 182.962,50 

0334 Проект - антенски столб Банско 182.962,50 

0301 Нематеријален имот 301.456,50 

0320 Опрема 5.391.697,00 

 Вкупно 253.501.164,50 

Табела бр.3 Капитални инвестиции на АЕК ВО  2012 година 
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Вишок на приходи над расходи 2009 година 345.468.588,00 

Вишок на приходи над расходи 2010 година 351.033.727,00 

Вишок на приходи над расходи 2011 година 195.053.784,00 

Вкупно 891.556.099,00 

Искористен дел од вишокот за покривање на расходите во 2012 година 325.995.523,50 

Данок на  непризнанени расходи по Даночен Биланс 1.825.619,00 

Вишок на средства на ден 31.12.2012 563.734.956,50 

Табела бр.4 Вишок на средства од минати години 

 

 

Графикон 3. Реализација приходи 2012-2011 
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1. СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ  ЗА РАСХОДИ  

 

4 МАТЕРИЈАЛНИ 
РАСХОДИ, 
 УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И 
ПРИДОНЕСИ 

2012 2011 2012/2011 

расхо
дно 
 
конто 

Назив  Планира
ни 
 расходи 
2012 

Реализирани  
расходи 
2012 

споредб
ен 
показате
л на 
реализи
рани со 
планира
ни 
расходи 
2012 

Планиран
и расходи 
2011 

Реализира
ни 
расходи  
2011 

споредбен 
 
показател
на 
реализира
нисо 
планирани   
расходи 
2011 

Реализи
рани  
расходи 
2012 

Реализира
ни 
расходи 
2011 

споре
дбен  
показ
ател 
на 
 
реали
зиран
и  
расхо
ди  
2012/
2011 

  1 2 3 4=(3:2)x1
00 

5 6 7=(6:5)x10
0 

8 9 10=(8:
9)x100
-100 

400 Потрошени 
материјали 

10.680.0
00,00 

7.035.395,00 65,87 6.000.000,0
0 

4.472.577,5
0 

74,54 7.035.39
5,00 

4.472.577,5
0 

57,30 

401 Потрошена 
енергија 

6.640.00
0,00 

2.316.473,00 34,89 3.310.000,0
0 

1.978.115,0
0 

59,76 2.316.47
3,00 

1.978.115,0
0 

17,11 

402 Инвестиционо 
одржување 
 на средствата 

1.550.00
0,00 

200,00 0,01 600.000,00 8.007,00 1,33 200,00 8.007,00 -97,50 

403 Други услуги ( 
комунални 
 услуги и 
комуникација) 

15.313.6
66,00 

12.072.936,00 78,84 24.200.000,
00 

7.680.574,5
0 

31,74 12.072.9
36,00 

7.680.574,5
0 

57,19 

404 Превозни -
транспортни 
услуги 

205.000,
00 

203.325,50 99,18 400.000,00 271.938,50 67,98 203.325,
50 

271.938,50 -25,23 

405 Издатоци за 
реклама, 
пропаганда 
и репрезентација 

12.076.0
00,00 

10.151.685,50 84,06 4.250.000,0
0 

3.869.799,0
0 

91,05 10.151.6
85,50 

3.869.799,0
0 

162,33 

408 Наемнина 18.120.0
00,00 

11.697.888,50 64,56 6.000.000,0
0 

4.257.954,5
0 

70,97 11.697.8
88,50 

4.257.954,5
0 

174,73 

409 Други материјални 
услуги 

4.520.00
0,00 

1.974.384,00 43,68 3.700.000,0
0 

275.275,00 7,44 1.974.38
4,00 

275.275,00 617,24 

410 Провизија за 
платен промет 

1.200.00
0,00 

659.094,00 54,92 800.000,00 305.320,00 38,17 659.094,
00 

305.320,00 115,87 

412 Премии за 
осигурување  

300.000,
00 

244.830,00 81,61 8.400.000,0
0 

260.998,00 3,11 244.830,
00 

260.998,00 -6,19 
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413 Дневници за 
службено 
патување 

16.450.0
00,00 

16.330.474,00 99,27 12.570.000,
00 

12.298.053,
50 

97,84 16.330.4
74,00 

12.298.053,
50 

32,79 

414 Надоместоци на 
трошоци на 
работници и 
граѓани 

5.030.00
0,00 

1.711.701,00 34,03 6.786.000,0
0 

1.847.960,5
0 

27,23 1.711.70
1,00 

1.847.960,5
0 

-7,37 

415 Негативни курсни 
разлики 

500.000,
00 

25.166,50 5,03 400.000,00 59.433,00 14,86 25.166,5
0 

59.433,00 -57,66 

416 Членарини 4.604.00
0,00 

3.970.027,50 86,23 6.200.000,0
0 

3.592.823,0
0 

57,95 3.970.02
7,50 

3.592.823,0
0 

10,50 

417 Интелектуални и 
други услуги 

136.999.
000,00 

101.715.528,0
0 

74,25 130.210.00
0,00 

85.715.235,
00 

65,83 101.715.
528,00 

85.715.235,
00 

18,67 

418 Останати други 
расходи 

8.700.00
0,00 

6.920.162,50 79,54 11.400.000,
00 

11.094.117,
00 

97,32 6.920.16
2,50 

11.094.117,
00 

-37,62 

420 Средства за 
посебни намени 

0,00 0,00   100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

430 Пренесени 
средства на други 
субјекти 

195.053.
784,00 

195.053.784,0
0 

100,00 100.000,00 0,00 0,00 195.053.
784,00 

0,00   

440 Капитални 
средства 

544.927.
049,00 

240.942.511,0
0 

44,22 270.431.53
3,00 

38.719.465,
00 

14,32 240.942.
511,00 

38.719.465,
00 

522,28 

441 Опрема 311.687.
600,00 

129.539.254,5
0 

41,56 283.207.65
6,00 

11.021.766,
50 

3,89 129.539.
254,50 

11.021.766,
50 

1.075,
30 

455 Помошти, донации 
и други давачки 

20.000.0
00,00 

16.349.500,00 81,75 10.000.000,
00 

10.000.000,
00 

100,00 16.349.5
00,00 

10.000.000,
00 

63,50 

460 Вкалкулирани 
плати 

125.940.
000,00 

99.799.889,00 79,24 100.021.68
0,00 

88.164.128,
50 

88,15 99.799.8
89,00 

88.164.128,
50 

13,20 

470 Даноци кои не 
зависат од 
резултатот 

860.000,
00 

509.619,00 59,26 2.681.719,0
0 

500.031,00 18,65 509.619,
00 

500.031,00 1,92 

  Вкупно расходи 1.441.35
6.099,00 

859.223.828,5
0 

59,61 891.768.58
8,00 

286.393.57
2,00 

32,12 859.223.
828,50 

286.393.57
2,00 

200,02 
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2. СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ  ЗА ПРИХОДИ  

 

ВИД НА 
ПРИХОД 

2012 2011 2012/2011 

Планирани 
приходи  
2012 

Реализира
ни 
приходи  
2012 

споредб
ен 
показате
л на 
реализи
рани со 
планира
ни 
приходи 
со 2012 

Планиран
и 
приходи  
2011 

Реализир
ани 
приходи  
2011 

споредб
ен 
показате
л на 
реализи
рани со 
планира
ни 
приходи 
со 2011 

Реализира
ни  
приходи 
 2012 

Реализир
ани 
приходи 
 2011 

споредб
ен 
показате
л на 
реализи
рани  
приходи  
2012/201
1 

1 2 3 4=(3:2)х1
00 

5 6 7=(6:5)х1
00 

8 9 10=(8:9)х
100 

Надоместок 
за 
користење 
на 
радиофрекф
енции 

420.000.00
0,00 

394.097.39
7,00 

93,83 400.000.0
00,00 

356.364.0
49,50 

89,09 394.097.39
7,00 

356.364.0
49,50 

110,59 

Надоместок 
за 
користење 
на доделени 
броеви, 
серии на 
броеви 

52.000.000,
00 

52.910.892,
50 

101,75 50.000.00
0,00 

53.008.04
4,00 

106,02 52.910.892,
50 

53.008.04
4,00 

99,82 

Надоместок 
за надзор на 
пазарот за 
електронски 
комуникаци
и 

59.000.000,
00 

59.649.333,
50 

101,10 52.000.00
0,00 

57.866.87
1,00 

111,28 59.649.333,
50 

57.866.87
1,00 

103,08 

Надоместок 
од концесии 

0,00 0,00 100,00 0,00 222.814,5
0 

100,00 0,00 222.814,5
0 

0,00 

Приходи од 
камати по 
видување 

8.500.000,0
0 

21.740.429,
50 

255,77 4.000.000,
00 

4.265.475,
28 

106,64 21.740.429,
50 

4.265.475,
28 

509,68 

Приходи од 
орочени 
депозити 

0,00   0,00 35.000.00
0,00 

  0,00       

Приходи по 
камати 
(каматни 
листи, 
судски такси) 

8.000.000,0
0 

3.238.882,0
0 

40,49 5.000.000,
00 

7.650.063,
00 

153,00 3.238.882,0
0 

7.650.063,
00 

42,34 

Приходи од 
тендери 

300.000,00 46.929,50 15,64 300.000,0
0 

29.733,50 9,91 46.929,50 29.733,50 157,83 

Разни 
приходи 

2.000.000,0
0 

960.379,00 48,02 0,00 2.078.546,
50 

100,00 960.379,00 2.078.546,
50 

46,20 

Приходи од 
донации 

0,00 584.062,00 100,00 0,00 1.481.183,
00 

  584.062,00 1.481.183,
00 

39,43 

ВКУПНИ 
ПРИХОДИ 

549.800.00
0,00 

533.228.30
5,00 

96,99 546.300.0
00,00 

482.966.7
80,28 

88,41 533.228.30
5,00 

482.966.7
80,28 

110,41 
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Пренесен 
вишок на 
приходи од 
минати 
години 

696.502.31
5,00 

696.502.31
5,00 

  345.468.5
88,00 

  696.502.31
5,00 

  

Пренесен 
вишок на 
приходи од 
2011 

195.053.78
4,00 

195.053.78
4,00 

      195.053.78
4,00 

  

ВКУПНO 1.441.356.0
99,00 

1.424.784.4
04,00 

  891.768.5
88,00 

   1.424.784.4
04,00 

  

 

 

 

 

Графикон 5. Споредбен показател планирано – реализирано 2012 
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Графикон 6. Споредбен показател планирани – реализирани приходи 2012 

 

 

3. СТРУКТУРА  НА  ПРИХОДИ  ПО  ДЕЈНОСТИ  

 

НКД  
  (Национална класификација на дејности) 

Остварен 
приход  

(во денари) Ред.бр
. 

Класа/ 
потклас

а 

Назив 

        

463 61.90 Други телекомуникациски дејности  533.228.305 

    ВКУПНИ ПРИХОДИ   
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4. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И Р АСХОДИ  

во периодот од 01.01. до 31.12. 2012 година 

 

Ред.бр.   Позиција Ознака 
на 
АОП 

Износ 

Предходна 
година 

Тековна година 

1   2 3 4 5 

      a б в 

    I. Расходи: Материјални расходи, услуги и 
амортизација  (202до 210) 

201 32.862.789,00 51.410.984,00 

1   Потрошени материјали 202 2.561.291,00 4.338.660,00 

2   Потрошена енергија 203 3.889.401,00 5.013.208,00 

3   Други услуги 204 7.960.520,00 12.276.461,50 

4   Превозни - транспортни услуги 205     

5   Издатоци за реклама, пропаганда и 
репрезентација 

206 3.869.799,00 10.151.685,50 

6   Амортизација 207     

7   Набавна вредност на продадените материјали, 
стоки и услуги 

208     

8   Наемнини 209 4.257.945,00 11.697.888,50 

9   Други материјални расходи 210 10.323.833,00 7.933.080,50 

    Други расходи (212 до 221) 211 103.841.717,00 319.547.664,00 

11   Провизија за платниот промет 212 305.320,00 659.094,00 

12   Камати на кредити и заеми 213     

13   Премии за осигурување 214 260.998,00 244.830,00 

14   Дневници за службено патување и патни 
трошоци 

215 12.298.054,00 16.330.474,00 

15   Надоместоци на трошоците на работниците и 
граѓаните 

216 1.609.854,00 1.548.760,00 

16   Негативни курсни разлики 217 59.433,00 25.166,50 

17   Членарини 218 3.592.823,00 3.970.027,50 

18   Други расходи 219 85.715.235,00 101.715.528,00 

19   Издатоци за меѓународна соработка 220     

20   Пренесени средства 221   195.053.784,00 

    Капитални и други средства (223+224+225) 222 49.741.232,00 370.481.765,50 

21   а) Средства за градежни објекти 223 38.719.465,00 240.942.511,00 

22   б) Средства за опрема 224 11.021.767,00 129.539.254,50 

23   в) Други капотални средства  225     

    Помошти, донации и други давачки 226 10.238.106,00 16.512.441,00 
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(227+228+229) 

24   а) Помошти, донации и други давања на правни 
субјекти 

227 10.000.000,00 16.349.500,00 

25   б) Надомести и помошти на физички лица 228 238.106,00 162.941,00 

26   в) Други помошти и давања 229     

    Плати и надомест на плати (231+232) 230 88.164.128,00 99.799.889,00 

27   а) Вкалкулирани плати 231 88.164.128,00 99.799.889,00 

28   б) Вкалкулирани надомести  232     

29   Даноци и придонеси кои не зависат од 
резултатот 

233 500.031,00 509.619,00 

30   Вонредни расходи 234 1.045.560,00 961.466,00 

    Вкупно расходи 
(201+211+222+226+230+233+234) 

235 286.393.563,00 859.223.828,50 

31   Остварен вишок на приходи-добивка пред 
оданочување (250-235) ако 250 > 235) 

236 196.573.217,28 0,00 

32   Даноци, придонеси и други давачки од 
добивката 

237 1.519.433,00 1.825.619,00 

33   Остварен нето вишок-добивка по 
оданочувањето (236 - 237) 

238 195.053.784,28 0,00 

34   Вкупно (235+ 236) или (23+ 237) ако 237 > 236 
=252 

239 482.966.780,28 859.223.828,50 

    Приходи од продажба на производи, стоки и 
услуги (241+242) 

240 0,00 0,00 

35   Приходи од продажба на производи и стоки 241     

36   Приходи од услуги  242     

37   Приходи од камати и позитивни курсни разлики 243 11.868.746,28 24.869.437,50 

38   Приходи од членарини, подароци, донации и 
приходи од други извори 

244 1.481.183,00 584.062,00 

39   Приходи од кирии и закупнини  245     

40   Сопствени приходи 246 467.461.779,00 506.657.623,00 

41   Други приходи 247 2.139.116,00 1.117.182,50 

42   Пренесен дел од вишокот на приходите од 
претходната година 

248     

43   Вонредни приходи 249 15.956,00   

    Вкупно приходи 
(240+243+244+245+246+247+248+249) 

250 482.966.780,28 533.228.305,00 

44   Непокриени расходи (235 - 250) 251   325.995.523,50 

    Вкупно (250+251) = 239 252 482.966.780,28 859.223.828,50 

    Просечен број на вработени 438 110 123 
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5. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ  

 

Ред.бр.   Позиција Ознака на 
АОП 

Износ 

Предходна година Тековна година 

1 2 3 4 5 6 

    A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА   5.157.363 301.456 

1   Оснивачки издатоци 601     

2   Издатоци за истражување и 
развој 

602     

3   Патенти, лиценци, концесии, 
заштитини знаци и останати 
слични добра 

603   15.390 

4   Компјутерски софтвер 604     

5   Останат нематеријален имот 605 5.157.363 286.066 

    Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА       

6   Земјишта 606     

7   Шуми 607     

8   Превозни средства 608     

9   Повеќегодишни насади 609     

10   Основно стадо 610     

11   Книги, уметнички дела, 
споменици на култура 

611     

    В.РАСХОДИ:   98.760.599 117.156.386 

    I. Материјални расходи       

12   Набавна вредност на 
продадени материјали и 
делови (< или = на АОП 208 од 
БПР) 

612     

13   Набавна вредност на 
продадени трговски стоки (< 
или = на АОП 208 од БПР) 

613     

14   Наемнини на земјиште (< или 
= на АОП 209 од БПР) 

614     

    II. Други расходи   596.471 1.006.997 

15   Отпремнини за пензија  (< или 
= на АОП 216 од БПР) 

615     

16   Подароци за деца  (< или = на 
АОП 216 од БПР) 

616     

17   Помош на семејствата на 
вработените  (< или = на АОП 

617     
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216 од БПР) 

18   Помош на вработените (< или 
= на АОП 216 од БПР) 

618 238.106 162.941 

19   Јубилејни награди (< или = на 
АОП 216 од БПР) 

619     

20   Издатоци за авторски 
хонорари (< или = на АОП 219 
од БПР) 

620 125.034 844.056 

21   Издатоци за повремени и 
привремени работи (< или = на 
АОП 219 од БПР) 

621 233.331 0 

    III. Помошти, донации и други 
давачки 

  10.000.000 16.349.500 

22   Помошти, донации и други 
давања на субјектите во добра 
и услуги (< или = на АОП 227 
од БПР) 

622 10.000.000 16.349.500 

23   Надомести и помошти на 
физичките лица во добра и 
услуги (< или = на АОП 228 од 
БПР) 

623     

24   Други помошти и давања во 
добра и услуги (< или = на АОП 
229 од БПР) 

624     

    IV. Плати и надомест на плати   88.164.128 99.799.889 

25   Плати (< или = на АОП 231 од 
БПР) 

625 58.980.168 66.663.868 

26   Придонеси од плати (< или = 
на АОП 231 од БПР) 

626 23.761.138 26.946.123 

27   Даноци од плати (< или = на 
АОП 231 од БПР) 

627 5.422.822 6.189.898 

28   Надомести на плати (< или = на 
АОП 232 од БПР) 

628     

29   Даноци од надомести (< или = 
на АОП 232 од БПР) 

629     

30   Придонеси од надомести (< 
или = на АОП 232 од БПР) 

630     

    Г. Приходи:   13.349.929 25.453.499 

31   Приходи од камати (< или = на 
АОП 243 од БПР) 

631 11.851.693 24.840.818 

32   Приходи од позитивни курсни 
разлики (< или = на АОП 243 
од БПР) 

632 17.053 28.619 

33   Приходи од членарини (< или 
= на АОП 244 од БПР) 

633     
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34   Приходи од придонеси (< или 
= на АОП 244 од БПР) 

634     

35   Приходи од подароци (< или = 
на АОП 244 од БПР) 

635     

36   Приходи од донации (< или = 
на АОП 244 од БПР) 

636 1.481.183 584.062 

37   Приходи од други извори (< 
или = на АОП 244 од БПР) 

637     

38   Приходи од изработка на 
основни средства во сопствена 
режија (< или = на АОП 246 од 
БПР) 

638     

39   Приходи од изработка на 
делови и ситен инвентар во 
сопствена режија (< или = на 
АОП 246 од БПР) 

639     

    Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:       

40   Просечен број на вработени 
врз основа на состојбата на 
крајот на месецот 

640   123 

 

 

6. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУ ЛТАТОТ  

Ред.бр.   Позиција Ознака 
на АОП 

Износ 

Предходна 
година 

Тековна 
година 

1   2 3 4 5 

      а б в 

1   А. Остварен нето вишок - добивка 351 195.053.784 0 

2   а) Дел од вишокот-добивка за покривање на 
загуба од претходни години  

352     

3   Б. Остаток од нето добивката за 
распоредување (351 - 352) 

353 195.053.784 0 

4   а) Дел за резервниот фонд 354     

5   б) Дел за деловниот фонд 355     

6   в) Дел за плати 356     

7   г) Дел за други намени 357     

8   д) Дел за пренос во наредната година 358 195.053.784 0 

9   ѓ) Нераспределен дел од вишокот на 
приходите - добивката 

359     

10   А. Непокриени расходи-загуба во тековната 
година  

360     
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11   Б. Непокриени расходи-загуба од 
поранешни години  

361     

12   В. Вкупна загуба за покривање  (360 + 361) = 
(363 + 364 + 365 + 366) 

362     

13   а) Покривање на загубата од дотации 363     

14   б) Покривање на загубата со отпис на 
побарувањата на доверителите 

364     

15   в) Покривање на загубата со намалување на 
резервите 

365     

16   г) Непокриени расходи - загуба 366     

 

7. БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА  

на ден 31.12. 2012 година 

Ред.
бр. 

  Позиција Озн
ака 
на 

АОП 

Износ 

Предход
на 

година 

Тековна година 

Бруто Исправ
ка на 

вредно
ста 

Нето  

1   2 3 4 5 6 7 

      а б в г д 

    Актива:  А. Постојани средства (002+003+008+009) 001 229.496.
188 

811.651.24
2 

338.898
.074 

472.753.
168 

1   I. Нематеријални средства 002 0     0 

    II. Материјални средства (004 до 007) 003 171.071.
157 

505.418.20
0 

338.898
.074 

166.520.
126 

2   Земјишта и шуми 004 0     0 

3   Градежни објекти 005 119.381.
814 

138.820.79
8 

13.955.
864 

124.864.
934 

4   Опрема 006 51.689.3
43 

366.597.41
0 

324.942
.210 

41.655.2
00 

5   Други материјални средства 007 0     0 

    III. Материјални и нематеријални вложувања во подготовка  008 58.425.0
31 

306.233.04
2 

  306.233.
042 

6   IV. Долгорочни финансиски вложувања 009 0     0 

    Б. Парични средства, краткорочни побарувања и активни 
пресметковни сметки (011+018+019+020+021+022+023+024) 

010 1.173.09
1.458 

952.343.80
7 

  952.343.
807 

    I. Парични средства (012 до 017) 011 855.452.
655 

508.017.16
7 

  508.017.
167 

7   Жиро сметка 012 853.668.
586 

506.599.98
6 

    

8   Благајна 013 805.349 495.266   495.266 

9   Девизна сметка 014 978.720 921.915   921.915 

10   Издвоени парични средства и акредитиви 015 0     0 

11   Нерезидентна девизна сметка 016 0     0 

12   Други парични средства 017 0     0 
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13   II. Хартии од вредност 018 0     0 

14   III. Купувачи 019 247.685.
308 

235.592.60
2 

  235.592.
602 

15   IV. Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции 020 50.000.0
00 

167.850.16
9 

  167.850.
169 

16   V. Краткорочно - финасиски побарувања 021 1.343.45
6 

1.548.655   1.548.65
5 

17   VI. Други краткорочни побарувања 022 4.837.91
7 

11.880.321   11.880.3
21 

18   VII. Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси 023 13.772.1
22 

27.454.893   27.454.8
93 

    VIII. Активни временски разграничувања (025+026+027) 024 0     0 

19   Однапред платени разграничени трошоци  025 0     0 

20   Пренесен вишок на приходи од претходната година 026 0     0 

21   Други активни временски разграничувања 027 0     0 

    В. Материјали, резервни делови, ситен инвентар, производство, 
производи и стоки (029 до 034) 

028 0 1.161.701 1.161.7
01 

0 

22   Материјали на залиха 029 0     0 

23   Резервни делови 030 0     0 

24   Ситен инвентар 031 0 1.161.701 1.161.7
01 

0 

25   Производство 032 0     0 

26   Производи 033 0     0 

27   Стоки 034 0     0 

28   Г. Непокриени расходи (036+037) 035 0     0 

29   Непокриени расходи - од поранешни години 036 0     0 

30   Непокриени расходи - од тековна година 037 0     0 

    Д. Средства на резерви  (039+040) 038 0     0 

31   Парични средства на резервите 039 0     0 

32   Пласмани и побарувања од резервниот фонд 040 0     0 

    Ѓ.Средства за други намени 041 0     0 

33   Вкупна актива (001+010+028+035+038+041) 042 1.402.58
7.646 

1.765.156.
750 

340.059
.775 

1.425.09
6.975 

34   Вонбилансна актива 043 205.175.
985 

205.175.98
5 

  205.175.
985 

Ред.
бр. 

  Позиција Озн
ака 
на 

АОП 

Износ    

Предход
на 

година 

Износ на 
денот на 

билансира
њето 

   

1   2 3 4 5    

      a b c    

    Пасива:  I. Извори на деловните средства 044 201.746.
309 

437.324.53
4 

   

35   а) Деловен фонд 045 201.746.
309 

437.324.53
4 

   

36   II. Ревалоризациона резерва 046 27.749.8
79 

35.428.638    

    III. Долгорочни обврски (048 до 050) 047        

37   Долгорочни кредити од банки во земјата 048        
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38   Долгорочни кредити од странство 049        

39   Други долгорочни обврски 050        

    IV. Краткорочни обврски и пасивни пресметковни сметки  (052 до 
061) 

051 12.461.7
06 

12.020.018    

40   Хартии од вредност 052        

41   Добавувачи 053 4.496.37
0 

11.473.627    

42   Обврски спрема државата и други институции за даноци и 
придонеси и други обврски 

054 7.466.46
0 

47.511    

43   Краткорочни финасиски обврски  055        

44   Други краткорочни обврски 056 498.876 498.880    

45   Краткорочни обврски спрема меѓународни организации 057        

46   Обврски за примени донации во пари од  меѓународни 
организации 

058        

47   Обврски за примени донации во натура од  меѓународни 
организации 

059        

48   Други обврски спрема меѓународни организации 060        

49   Обврски за плати 061        

    V.Пасивни временски разграничувања (063 до 065) 062 1.158.15
0.277 

937.844.31
0 

   

50   Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред 
наплатени приходи 

063 201.575.
817 

191.983.23
3 

   

51   Дел од вишокот на приходите пренесен во нареднаѕа година 064 891.556.
099 

563.734.95
7 

   

52   Други пасивни временски разграничувања 065 65.018.3
61 

182.126.12
0 

   

53   VI.Резервен фонд 066 2.479.47
5 

2.479.475    

54   VII. Нераспределен дел од вишокот на приходите - добивката 067        

55   VIII.Извори на средства за други намени 068        

    Вкупна пасива  (044+046+047+051+062+066+067+068) 069 1.402.58
7.646 

1.425.096.
975 

   

56   Вонбилансна пасива  070 205.175.
985 

205.175.98
5 
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Шести дел: Извештај на независниот ревизор 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 

 

До Собранието на Република Македонија 

Извештај за финансиските извештаи 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на 

Агенцијата за електронски комуникации Скопје, коишто го вклучуваат билансот 

на состојба заклучно со 31 декември 2012 како и билансот на приходи и расходи 

и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки 

белешки.  

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното 

презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за 

сметководство на непрофитни организации, изготвени на готовинска основа. 

Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на 

интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно 

презентирање на финансиските извештаи ослободени од материјално погрешно 

прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и 

примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на 

сметководствени проценки коишто се разумни во околностите. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи 

врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во 

согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги 

почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да 

добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени 

од материјално погрешни прикажувања.  

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на 

ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. 

Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и 

проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на 
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финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. 

Кога ги прави тие проценки на ризикот ревизорот ја разгледува интерната 

контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на 

финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки 

коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење 

за ефективноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка 

на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 

сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и 

оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се 

достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

Мислење 

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат 

објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата 

за електронски комуникации Скопје заклучно со 31 декември 2012 година, како 

и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината 

којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на 

непрофитните организации.  

Нагласување на прашање 

Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на 

следното: 

Со датумот на Извештајот на независниот ревизор, постои неизвесност 

од идниот исход на судските спорови во поглед на наплатата на тужените 

побарувања и остварување на потенцијалните приходи во износ од 177.576 

илјади денари кон двата мобилни оператори Т-Мобиле АД Скопје и ОНЕ ДОО 

Скопје (претходно Космофон АД Скопје) кои се однесуваат на дополнително 

фактурирани побарувања за годишен надоместок за радиофреквенции за 2005 

година (Белешка 8). 

Управата за телекомуникации како правен претходник на Агенцијата за 

електронски комуникации, врз основа на договорот склучен помеѓу Експорт 

Импорт банка АД Скопје – во стечај и Министерството за транспорт и врски, 

има исплатено средства во износ од 50.000 илјади денари на сметката на 
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Експорт Импорт банка АД Скопје – во стечај (Белешка 9). До датумот на 

Извештајот на независниот ревизор постои неизвесност од идниот исход на 

судските спорови во поглед на наплатата на тужените побарувања и 

остварување на потенцијалните приходи. 

Извештај за други правни и регулативни барања  

Агенцијата за електронски комуникации Скопје, како ентитет во 

сопственост на државата, има обврска за организирање на јавни набавки според 

постапката и начинот дефинирани во Законот за јавни набавки („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 136/2007; 130/2008; 97/2010; 53/2011 и 

185/2011) и обврска за подготвување на годишен финансиски план во 

согласност со Законот за електронски комуникации („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 13/2012; 

59/2012 и 123/2012). 

Мислење 

Според наше мислење, во Агенцијата за електронски комуникации 

Скопје спроведувањето на јавните набавки е организирано и реализирано во 

согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 136/2007; 130/2008; 97/2010; 53/2011 и 185/2011) и 

трансакциите за наменско и законско трошење на средствата се реално и 

објективно прикажани во сметководствената евиденција на Агенцијата за 

електронски комуникации Скопје во согласност со годишниот финансиски план. 

 

 

Скопје, 01 февруари 2013 година 

 

 

    Друштво за ревизија  

ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје 

 

 

 

      Овластен ревизор 

       Стојан Јорданов 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
 

(во илјади денари) Белешка 2012 2011

ПРИХОДИ  

Приходи од донации 4 584          1,481       

Сопствени приходи 4 506,658   467,462   

Камати и курсни разлики 4 24,693     11,549     

Други приходи 4 1,294       2,474       

ВКУПНО ПРИХОДИ 533,229   482,966   

РАСХОДИ

Програмски расходи 5 (293,688)  (236,652)  

Пренесени средства 5 (195,054)  -               

Капитални расходи 5 (370,482)  (49,741)    

ВКУПНО РАСХОДИ (859,224)  (286,393)  

Непокриени расходи / Остварен вишок на приходи (325,995)  196,573   

Данок на непризнаени расходи (1,826)      (1,519)      

Непокриени расходи по оданочување / Остварен 

вишок на приходи по оданочување
(327,821)  195,054   

Година завршена на 

31 декември

 
 

 

 

__________________________ 

Весна Чкаловска 

Раководител на финансии 

__________________________ 

Роберт Орданоски 

Директор 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 

(во илјади денари) Белешка 2012 2011

СРЕДСТВА

Долгорочни средства 472,753    229,496            

Материјални средства 6 472,753    229,496            

Тековни средства 952,344    1,173,091         

Побарувања од купувачите 8 235,593    247,685            

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции 9 167,850    50,000              

Останати краткорочни побарувања 10 40,884      19,953              

Парични средства 7 508,017    855,453            

ВКУПНО СРЕДСТВА 1,425,097 1,402,587         

ФОНДОВИ И ОБВРСКИ

Фондови и резерви 475,233    231,975            

Деловен фонд 437,325    201,746            

Ревалоризациона резерва 35,429      27,750              

Резервен фонд 2,479        2,479                

Тековни обврски 12,020      12,461              

Обврски спрема добавувачи 11 11,474      4,496                

Обврски за примени аванси 12 122           125                   

Обврски за други даноци и придонеси 13 47             7,466                

Други краткорочни обврски 14 377           374                   

ПВР 937,844    1,158,151         

Пасивни временски разграничувања 15 937,844    1,158,151         

ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ 1,425,097 1,402,587         

31 декември

Година завршена на 
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

 

1. ОПШТО ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 

Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст: 

Агенцијата), како независно регулаторно тело е основано согласно член 7 од Законот 

за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ број 13/2005) и е запишана во 

матичниот регистар со регистерска влошка број 01/1-70638-0-0-0 од 24.06.2005 година. 

Агенцијата е правен наследник на Управата за телекомуникации, која престана 

да постои со горенаведениот Закон. Во Централниот регистар на РМ е запишана под 

ЕМБС 06005284, со седиште на ул. Даме Груев бр.1 Скопје. Вистинското седиште на 

Агенцијата е на ул. Димитрие Чуповски бр.13 Скопје. Република Македонија е 

основач на Агенцијата, а основачките права ги има Собранието на Република 

Македонија, со адреса на ул. 11 Октомври бб Скопје. Имотот и средствата за работа ги 

користи Агенцијата и со нив управува Агенцијата. 

Претежна дејност на Агенцијата е со шифра 61.90 – Други телекомуникациски 

дејности. Во рамките на својата дејност, Агенцијата е самостојно и непрофитно правно 

лице со јавни овластувања утврдени со Законот за електронски комуникации. 

Агенцијата во својата работа и при донесување на одлуки во рамките на своите 

овластувања е независна од друг државен орган или друго јавно правно лице или 

трговско друштво што врши дејност од областа на електронските комуникации и треба 

да биде непрострасна кон нив. Во правниот промет Агенцијата настапува во свое име 

и за своја сметка, со целосна одговорност. Работата на Агенцијата е јавна и 

транспарентна. 

Според член 8 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 13/2012; 

59/2012 и 123/2012) и член 8 и 9 од Статутот на Агенцијата (бр. 13/6 од 19.05.2005, бр. 

11-25/4 од 31.05.2006, бр. 11-56/1 од 28.06.2007, бр. 11-29/2 од 20.02.2008, 11-1/4 од 

29.01.2010, 11-26/3 од 08.11.2010), таа ги извршува работите од својот делокруг во 

согласност со овој Закон и прописите донесени врз негова основа., како и врз основа 

на националната стратегија за развој во областа на електронските комуникации и 

информатичките технологии, други стратешки документи, акциони планови од 

областа на електронските комуникации и медиумите и меѓународните договори од 

областа на електронските комуникации што ги склучила или на кои им пристапила 

Република Македонија. 

Согласно член 9 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 13/2012; 

59/2012 и 123/2012), Агенцијата во рамките на својата надлежност ги извршува 

работите од делогкругот дефиниран во истоимениот Закон. 
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Работењето на Агенцијата поблиску се уредува со Статутот на Агенцијата. 

Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република 

Македонија. 

Органи на Агенцијата се:Комисијата и Директорот. 

Комисијата, се состои од 5 (пет) члена вклучувајќи го и Претседателот и 

Заменикот на претседателот и истата ја именува и разрешува Собранието на 

Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања за изборите и 

именувањата на Собранието на РМ. Комисијата се именува, работи и одлучува, ги 

извршува работите за кои е надлежна и ги разрешува своите членови согласно член 12, 

13, 14 и 15 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 13/2012; 59/2012 и 

123/2012). 

Директорот раководи со работата на Агенцијата, одговорен е за законито 

работење на Агенцијата и истиот се именува од страна на Комисијата. Именувањето, 

надлежностите и разрешувањето на Директорот се врши согласно член 16, 17 и 18 од 

Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 13/2012; 59/2012 и 123/2012). 

Претседателот и членовите на Комисијата, поднесоа Изјави согласно член 12 

став 9 и 10 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 13/2012; 59/2012 и 

123/2012), според кои својата функција ја извршуваат независно и без конфликт на 

интереси. Согласно член 16 став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 

13/2012; 59/2012 и 123/2012) Директорот со Изјава ја потврди својата независност и 

немање на конфликт на интереси во обавување на функцијата. 

Финансирањето на работењето на Агенцијата се врши согласно член 26 од 

Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 13/2012; 59/2012 и 123/2012), а 

нереализираните средства од годишниот финансиски план на Агенцијата од 

претходната година се пренесуваат во годишниот финансиски план на Агенцијата за 

наредната година. 

На ден 31.12.2012 година, Агенцијата има 123 вработени.  

Согласно член 19 став 2 од Законот за електронски комуникации („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.13/2005; 14/2007; 55/2007; 98/2008; 83/2010; 

13/2012; 59/2012 и 123/2012), одредбите од Законот за државни службеници не се 

применуваат на вработените во Агенцијата. 
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Тековна состојба на правното лице од регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации 

ЕМБС 6005284 

Целосен назив на правното лице 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ Скопје 

Седиште Ул. ДАМЕ ГРУЕВ Бр.1 СКОПЈЕ  

Датум на основање 19.05.2005 

Единствен даночен број       4030005556148 
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2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

Финансиските извештаи на Агенцијата за електронски комуникации Скопје се 

изготвени во согласност со: 

1. Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на 

РМ бр. 24/2003, 17/2011, У.суд.80/2005); 

2. Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен 
весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011); 

3. Правилникот за Сметковниот план и билансите на непрофитните 

организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, и 11/2006) и 

4. Правилникот за содржината на одделните сметки во Сметковниот план на 

непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005). 

Финансиските извештаи се изготвени на готовинска основа, каде што 

приходите се признаваат кога се наплатени, а расходите кога се платени, со дозволено 

пречекорување од 30 дена по завршување на извештајниот период.  

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во 

работењето, односно Агенцијата за електронски комуникации Скопје нема намера и 

нема причини да ги прекине активностите во блиска иднина. 

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку 

наведено. 
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3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

Основните сметководствени политики применети при изготвување на 

финансиските извештаи за 2012 година се прикажани во понатамошниот текст. 

3.1 Политика на евидентирање на приходите 

Приходите се евидентираат за периодите за кои се наменети, а поврзано со 

расходите кои се остварени. Приходите остварени и потрошени во периодот се 

искажуваат во тој период. Непотрошените парични средства поврзани со договори за 

проекти кои се во тек се пренесуваат во нареден извештаен период.  

3.2 Расходи 

Расходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале, 

односно до 31 декември во тековната деловна година, доколку се платени во 

пресметковниот период на кој се однесуваат, или во рок од 30 дена по истекот на 

пресметковниот период, односно до 31 јануари во наредната година, а под услов 

обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.  

3.3. Нематеријални и материјални средства  

Почетно вреднување 

Средствата кои се без физичка содржина, кои можат да се идентификуваат и 

кои се користат за административни цели се признаваат како нематеријални средства 

(компјутерски софтвери, патенти, лиценци, издатоци за истражување и развој, 

авторски права, интелектуална сопственост, заштитни знаци). 

Нематеријалните средства се мерат според набавната вредност која опфаќа 

фактруна вредност и зависни трошоци намалена за амортизацијата и износот на 

обезвреднување. 

Како долгорочни материјални средства се сметаат: градежни објекти, 

постројки, опрема, електронски и механички алати и постројки, машини за пишување, 

сметање, умножување, мебел, транспортни средства и други материјални средства. 

Долгорочните средства се мерат според набавната вредност која опфаќа 

фактурна вредност, царина и увозни давачки, даноци кои неможат да се рефундираат, 

трошоци за испорака, монтажа и инсталирање. 

Во набавната вредност може да се смета и дополнителното вложување кое се 

капитализира во вредноста на долгорочните средства, под услов со него да се 

продолжи векот на употреба на основното средство и да се зголеми неговиот 

капацитет. 
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Долгорочните материјални и нематеријални средства во подготовка се 

искажуваат според врендоста на нивните вложувања до крајот на деловната година, а 

се отпишуваат во целост кога Агенцијата се откажува од вложувања. 

Материјалните и нематеријалните вложувања се евидентираат како расход во 

моментот на нивната платена набавка по нивната набавна вредност, со истовремено 

зголемување на деловниот фонд на Агенцијата.  

Последователни издатоци 

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се 
евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните 

економски користи што ќе претставуваат приливи на Агенцијата. 

Амортизацијата и ревалоризација 

Отписот на вредноста на долгорочните материјални средства се спроведува со 

праволиниска метода на отпис на поединечните средства, која доследно се применува 

од еден до друг пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се 

пропишани во правилникот за сметководство на непрофитни организации. 

Амортизацијата се спроведува поединечно за секое средство во рамките на 
групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на долгорочните средства не 

биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба се одредува согласно со 
пропишаните стапки. Во продолжение се дадена годишни стапки за амортизација на 
материјалните средства, применети на некои значајни ставки: 

Градежни објекти 1-3% 

Компјутери, мебел и друга опрема 10-20% 

Транспортни средства 15-25% 

За износот на пресметаната годишна амортизација се намалува деловниот фонд 

на Агенцијата, а не како трошок на периодот. 

Долгорочните средства (нематеријалните и материјалните) се ревалоризираат 

на начин пропишан од страна на Министерот за финансии.  

3.4 Побарувања 

Побарувањата се признаваат и евидентираат по фактурна вредност, намалени за 

исправка на ненаплативи побарувања по основ на застареност на побарувањето, 

правосилна судска одлука, пријавено ненаплатено побарување од субјекти во стечај и 

ликвидација.  
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Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот 

курс на НБРМ на денот на фактурирањето. 

Побарување од купувачи се признава и евидентира во моментот на издавање на: 

 излезна фактура за годишен надоместок за користење на радиофреквенции врз 
основа на доделено Одобрение за користење на радиофреквенции; 

 излезна фактура за годишен надоместок за користење на броеви и серии на 
броеви врз основа на Решение за користење на броеви и серии од броеви; 

 излезна фактура за годишен надоместок за надзор на пазарот на електронски 
комуникации врз основа на реално утврдени приходи на операторите и 
давателите на јавни електронски комуникациски услуги и 

 излезна фактура за тендерска документација. 

3.5 Залихи 

Залихите на ситен инвентар согласно законската регулатива за непрофитните 

организации се класифицираат како такви според вредност пониска од 300 евра во 

денарска противвредност.  

3.6 Парични средства 

Паричните средства се состојат од денарска благајна, девизна благајна, парични 

средства на жиро сметка во деловна бaнка и парични средства на девизна сметка во 

деловна банка.  

3.7 Обврски 

Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за плати, даноци, 

придонеси и останати тековни обврски се искажуваат по нивната номинална вредност. 

Обврските евидентирани во девизи се пресметуваат по среден курс на НБРМ. 

3.8 Обврски за данок на добивка 

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно законската регулатива за 

непрофитни оргазнизации на Република Македонија. 

Согласно измените на Законот за данок на добивка (Службен весник на 

Република Македонија број 159/2008), за годините по 2009 Агенцијата пресметува и 

плаќа данок на непризнаени расходи во висина од 10%, а за остварениот вишок на 

приходи над расходи нема обврска да пресметува и плаќа данок на добивка. 
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БЕЛЕШКА 4 

(во илјади денари)

2012 2011

Приходи 533,229   482,966   

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ 506,658   467,462   

Приходи од услуги 506,658   467,462   

ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ 24,693     11,549     

Приходи од камати 24,664     11,532     

Приходи од позитивни курсни разлики 29            17            

ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ 

ОД ДРУГИ ИЗВОРИ
584          1,481       

Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации 584          1,481       

ДРУГИ ПРИХОДИ 1,294       2,458       

Други приходи 1,294       2,458       

ВОНРЕДНИ ПРИХОДИ -               16            

Приходи од вонредна продажба на значаен дел на постојаните средства -               16             
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БЕЛЕШКА 5 

(во илјади денари)

2012 2011

Расходи (859,224)  (286,393)  

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (45,451)    (22,814)    

Потрошени материјали (7,035)      (4,473)      

Потрошена енергија (2,316)      (1,978)      

Инвестиционо одржување на средствата -               (8)             

Други услуги (12,073)    (7,680)      

Превозни - транспортни услуги (203)         (272)         

Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација (10,152)    (3,870)      

Наемнини (11,698)    (4,258)      

Други материјални расходи (1,974)      (275)         

ДРУГИ РАСХОДИ (130,616)  (114,128)  

Провизија за платен промет (659)         (305)         

Премии за осигурување (245)         (261)         

Дневници за службени патувања и патни трошоци (16,330)    (12,298)    

Надоместоци на трошоци на работници и граѓани (1,712)      (1,848)      

Негативни курсни разлики (25)           (59)           

Членарини (3,970)      (3,593)      

Интелектуални и други услуги (101,716)  (85,715)    

Останати други расходи (5,959)      (10,049)    

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА (195,054)  -               

Пренесени средства на други субјекти (195,054)  -               

КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (370,482)  (49,741)    

Средства за градежни објекти (240,943)  (38,719)    

Средства за опрема (129,539)  (11,022)    

ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (16,350)    (10,000)    

Други помошти и давања (16,350)    (10,000)    

ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ (99,800)    (88,164)    

Вкалкулирани плати (99,800)    (88,164)    

ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ (510)         (500)         

Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот (510)         (500)         

ВОНРЕДНИ РАСХОДИ (961)         (1,046)      

Вонредни - невообичаените ставки на трошоци кои не произлегуваат од вообичаените (редовни) активности и кои не се очекуваат дека ќе се појават(961)         (1,046)       
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БЕЛЕШКА 6 

(во илјади денари)

Материјални средства 2012 2011

Набавна вредност

Состојба на 01.01 548,363   476,741   

Зголемување во текот на годината 15,480     13,197     

Состојба на 31.12 811,651   548,363   

Исправка на вредноста

Состојба на 01.01 (318,867)  (300,334)  

Амортизација за тековна година (20,031)    (18,533)    

Состојба на 31.12 (338,898)  (318,867)  

Сегашна вредност на 31.12 472,753   229,496    

 

БЕЛЕШКА 7 

(во илјади денари)

2012 2011

Парични средства 508,017   855,453   

Жиро сметка 506,600   853,669   

Благајна 495          805          

Девизнa сметка 922          979          

 

Паричните средства на крајот на 2012 година изнесуваат вкупно 508.017 илјади 

денари и се состојат од средства на жиро сметка, средства во денарска и девизна 

благајна и девизни средства на девизната сметка во деловна банка. 

 

БЕЛЕШКА 8 

(во илјади денари)

2012 2011

Побарувања од купувачите 235,593   247,685   

Побарувања од купувачите 235,593   247,685   

 



 

 

 - 18 - - 18 - 

Најголем дел од побарувањата од купувачите се тужени побарувања во износ 

од 177.576 илјади денари. Овие побарувања произлегуваат од две фактури од 2007 

година кои .се однесуваат на фактурирање на доплата на утврдената разлика на 

годишниот надоместок за радиофреквенции за 2005 година за Т-Мобиле АД Скопје по 

фактура бр. 08-296/2007 на износ од 88.788 илјади денари и за ОНЕ ДОО Скопје 

(поранешен КОСМОФОН АД Скопје), по фактура бр. 08-298/2007 на износ од 88.788 

илјади денари. За овие тужбени барања за доплата на годишниот надоместок за 

користење на радиофреквенции за 2005 година на вкупен износ од 177.576 илјади 

денари со законска камата, во тек е постапка пред Основен суд Скопје 2.  

БЕЛЕШКА 9 

(во илјади денари)

2012 2011

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции 167,850   50,000     

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции 167,850   50,000     

 

Дел од побарувањата на износ од 50.000 илјади денари се должи на платени 

парични средства на Експорт-Импорт Банка АД Скопје – во стечај на ден 08.03.2001 

година, врз основа на Олдука на Владата и Договорот број 02-2420 од 07.03.2001 

година за наменски орочен депозит за финансирање на субјектот Оригинал Индиго 

ДОО Штип, а по допис бр.02-691/3 од 07.03.2001 година од Република Македонија 

Министерство за транспорт и врски Скопје до Управата за телекомуникации Скопје.  

Агенцијата како правен наследник на Управата за телекомуникации Скопје, на 

ден 25.03.2010 година со допис број 05-2315/1 се обратила до стечајниот управник на 

Експорт Импорт банка АД Скопје – во стечај, заради добивање на информација околу 

тоа дали Управата за телекомуникации е влезена во стечајната маса.  

Во врска со горенаведениот допис, Агенцијата на ден 27.07.2011 година 

побарала Информација со број 05-3529/1 од стечајниот управник на банката, за 

динамиката на стечајната постапка.  

На ден 09.08.2011 година примено е Известување број 05-3529/2 за динамиката 

на постапката од стечајниот управник. 

Имено, стечајниот управник информирал дека Министерството за транспорт и 

врски поднело пријава за побарување во износ од 150.000 илјади денари по два 

договори, меѓу кои е и горенаведениот износ од 50.000 илјади денари. На рочиштето 

за испитување и утврдување на пријавените побарувања на доверителите на ден 

23.06.2004 година, на стечајниот доверител Министерството за транспорт и врски му 

било утврдено побарување на износ од 124.740 илјади денари, а оспорен износ од 

25.260 илјади денари, за дел од наменски орочениот депозит по договор бр. 02-2420 од 
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07.03.2001 година на износ од 50.000 илјади денари. Министерството за транспорт и 

врски Скопје, незадоволно од вака донесеното Решение со кое му било оспорено 

побарувањето, поднело тужба за утврдување на оспореното побарување на износ од 

25.260 илјади денари, а судската постапка се води пред Основниот суд Скопје 2 Скопје 

и сеуште е во тек.  

Согласно информацијата од стечајниот управник, стечајната постапка во 

Експорт-Импорт банка АД Скопје во стечај сеуште се води. Во тек е постапка на 

продажба на имотот сопственост на банката, но сеуште не е создадена стечајна маса за 

да се пристапки кон намирување на доверителите со утврдени побарувања, меѓу кои е 

и Министерството за транспорт и врски Скопје. Но, со правосилна и извршна судска 

пресуда на Основниот суд Скопје 2 скопје, како доверител со утврдено побарување е и 

Народна банка на РМ која согласно одредбите на Законот за стечај е со право на 

приоритет.  

Агенцијата на ден 02.07.2012 година повторно побарала Информација за 

динамиката на стечајната постапка со број 05-2612/1 од стечајниот управник на 

банката.  

На ден 02.07.2012 година примено е Известување број 05-2315/1 за динамиката 

на постапката од стечајниот управник. Известувањето ја содржи истата информација 

како и известувањето број 05-3529/2 од 09.08.2011 година. 

Остатокот од побарувањата за дадени аванси во износ од 117.850 илјади денари 

се однесува на платен аванс од 20% според Договор за јавна набавка на софистицирана 

мерна електронска опрема бр.02-2912/38, склучен на 27.12.2012 година со ТЦИ 

Интернатионал ИНЦ, Калифорнија, САД. 

БЕЛЕШКА 10 

(во илјади денари)

2012 2011

Останати краткорочни побарувања 40,884     19,953     

Побарувања од вработените 1,549       1,343       

Побарувања од државата и други институции 27,455     13,772     

Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на 

приходи (АВР)
11,880     4,838       
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БЕЛЕШКА 11 

(во илјади денари)

2012 2011

Обврски кон добавувачите (11,474)   (4,496)     

Добавувачи (11,474)   (4,496)      

 

БЕЛЕШКА 12 

(во илјади денари)

2012 2011

Обврски за примени аванси, депозити и кауции (122)        (125)        

Примени аванси (122)        (125)         

 

БЕЛЕШКА 13 

(во илјади денари)

2012 2011

Обврски за други даноци и придонеси (47)          (7,466)     

Обврски за ДДВ -              (7,423)     

Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело (47)          (43)           

 

БЕЛЕШКА 14 

(во илјади денари)

2012 2011

Други краткорочни обврски (377)        (374)        

Обврски спрема работниците и други физички лица (377)        (374)         
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БЕЛЕШКА 15 

(во илјади денари)

2012 2011

ПВР (937,844) (1,158,151) 

Пресметани трошоци (7,295)     (8,068)        

Однапред наплатени (пресметани) приходи (184,688) (193,509)    

Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година (563,735) (891,556)    

Други пасивни временски разграничувања (182,126) (65,018)       

 

16. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ 

До денот на составување на финансиските извештаи, постојат значителни 

судски спорови каде Агенцијата е тужена страна, но неизвесен е исходот од овие 

судски спорови за да се изврши резервирање на потенцијални обврски и тоа за: Т-

Мобиле АД Скопје и ОНЕ ДОО Скопје Постапката пред Апелациониот суд за овој 

предмет е во тек.  

Освен овие судски спорови, не постојат други значителни каде Агенцијата се 

јавува како тужител и тужена страна, од што би произлегле потенцијални побарувања 

и обврски. 

 

17. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ  

Нема настани кои се случиле после датумот на финансиските извештаи кои 

бараат корекции или прикажување во финансиските извештаи и соодветните белешки. 
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18. ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА 

ПРИХОДИ

Планирани 

приходи 

(во '000 МКД)

Реализирани 

приходи 

(во '000 МКД)

Разлика

(во '000 МКД)

Процент 

на 

реализација

Надоместок за користење на радиофрекфенции 420,000.00 394,097.40 25,902.60

Надоместок за користење на доделени броеви, серии на броеви 52,000.00 52,910.89 (911)                

Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации 59,000.00 59,649.33 (649)                

Приходи од камати по видување 8,500.00 21,740.43 (13,240)           

Приходи по камати (каматни листи, судски такси) 8,000.00 3,238.88 4,761.12

Приходи од тендери 300.00 46.93 253.07

Разни приходи 2,000.00 960.38 1,039.62

Приходи од донации 0.00 584.06 (584)                

ВКУПНИ ПРИХОДИ 549,800.00 533,228.31 16,572             

РАСХОДИ

Планирани 

расходи 

(во '000 МКД)

Реализирани 

расходи 

(во '000 МКД)

Разлика

(во '000 МКД)
Процент 

на 

реализација

Потрошени материјали 10,680.00 7,035.40 3,644.61

Потрошена енергија 6,640.00 2,316.47 4,323.53

Инвестиционо одржување
 на средствата 1,550.00 0.20 1,549.80

Други услуги ( комунални
 услуги и комуникација) 15,313.00 12,072.94 3,240.06

Превозни -транспортни услуги 205.00 203.33 1.67

Издатоци за реклама, пропаганда
и репрезентација 12,076.00 10,151.69 1,924.31

Наемнина 18,120.00 11,697.89 6,422.11

Други материјални услуги 4,520.00 1,974.38 2,545.62

Провизија за платен промет 1,200.00 659.09 540.91

Премии за осигурување 300.00 244.83 55.17

Дневници за службено патување 16,450.00 16,330.47 119.53

Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 5,030.00 1,711.70 3,318.30

Негативни курсни разлики 500.00 25.17 474.83

Членарини 4,604.00 3,970.03 633.97

Интелектуални и други услуги 136,999.00 101,715.53 35,283.47

Останати други расходи 8,700.00 6,920.16 1,779.84

Пренесени средства на други субјекти 195,054.00 195,053.78 0.22

Капитални средства 544,927.00 240,942.51 303,984.49

Опрема 311,688.00 129,539.25 182,148.75

Помошти, донации и други давачки 20,000.00 16,349.50 3,650.50

Вкалкулирани плати 125,940.00 99,799.89 26,140.11

Даноци кои не зависат од резултатот 860.00 509.62 350.38

ВКУПНИ РАСХОДИ 1,441,356.00 859,223.83 582,132.17 59.61%

96.99%
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19. ЈАВНИ НАБАВКИ 

Агенцијата ги спроведува постапките за набавка на стоки, услуги и работи 

согласно Законот за јавни набавки на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 136/2007; 130/2008; 97/2010; 53/2011 и 185/2011). Со 

истите се овозможува: конкуренција меѓу економските оператори, еднаков третман и 

недискриминација на економските оператори, транспарентност и интегритет во 

процесот на доделување на договори за јавни набавки и рационално и ефикасно 

искористување на средствата во постапките за доделување договори за јавни набавки. 

Во текот на 2012 година спорведени се следните постапки: 

 Отворена постапка; 

 Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас; 

 Постапка со барање за прибирање на понуди без објава на оглас; 

 Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас; 

 Доделување на договор согласно член 17 од ЗЈН. 

Врз основа на утврдените извори на финансирање, Агенцијата донела план за 

своите вкупни потреби за набавки во тековната година по видови на стоки, услуги и 

работи според Општиот поимник за јавни набавки, со кој се определени очекуваниот 

почеток на постапката, проценетата вредност на договорот и видот на постапката за 

доделување на договорот. 

Во согласност со Правилникот за формата, содржината како и начинот на 

изготвување на годишниот план за јавни набавки (член 26 став (4) од Законот за 

јавните набавки („Службен весник на Република Македонија" број 136/07, 130/08, 

97/10, 53/11 и 185/11)), содржината на годишниот план за јавни набавки не треба да се 
менува при промена на проценетата вредност или при промена на видот на 

планираната постапка за доделување договор за јавна набавка. Постапките со 

преговарање врз основа на член 99 став 1 точка 1 алинеи 1, 3 и 4, точка 2 алинеја 2, 
како и точка 4 од Законот за јавните набавки не треба да се внесуваат во годишниот 

план за јавни набавки. 

За спроведените постапки, согласно член 171 од Законот за јавни набавки, 

Агенцијата води Досие за секој одделен договор за јавна набавка ((„Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 136/2007; 130/2008; 97/2010; 53/2011 и 185/2011). 
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19.1 Отворена постапка 

Почеток на 

постапка

Назив на 

економски 

оператор

Број и датум 

на договор

Вредност на 

договорот 

без ДДВ

1

Изработка на интегриран информационен 

систем на АЕК со модули за:

-систем за размена на документи ДМС 

-управување со клиенти ЦРМ

-управување со човечки ресурси ХРМ

-електронско архивско работење

-обработка на квартални извештаи

-обработка на доделени броеви и серии на 

броеви

-материјално и финансиско работење - 

програм наменет за прибирање и 

обработка на информации и финансиски 

податоци (анализа на пазар)

-Business intelligence  за контакт центарот 43,050,000.00

02-436//1 од 

01.02.2012 Ассеко Сее 

02-436/50 од 

13.07.2012 22,885,000.00

2 Гориво за моторни возила 3,500,000.00

02-439/1 од 

01.02.2012

3

Услуги за резервација и испорака на 

авиобилети, организација на службени 

патувања, хотелски сместувања 25,000,000.00

02-508/1 од 

03.02.2012

4

Изработка на промотивна кампања и 

емитување на промотивна кампања 60,999,000.00

02-991/1 од 

29.02.2012

Продолжува со 

пстапка со 

преговарање

5

Услуги за евидентирање и дигитализација 

на документарен материјал и архивска 

граѓа на АЕК за период од 01.07.2005 до 

31.12.2011 година 1,845,000.00

02-1748/1 

од 

17.04.2012 Инбох 

02-1748/25 

од 

13.07.2012 790,000.00

6 Маркетинг испитување на јавното мислење 3,100,000.00

02-1985/1 

од 

03.05.2012 Маркет Висион 

02-1985/21 

од 

13.07.2012 2,210,000.00

7

Мобилни апликации и Веб сервиси за веб 

калкулатор 2,152,500.00

02-2658/1 

од 

17.04.2012 ИТГМА 

02-2658/22 

од 

05.11.2012 1,199,250.00

8

Повеќегодишна јавна набавка на мобилни 

комуникациски услуги 9,225,000.00

02-1968/1 

од 

05.05.2012 Вип Оператор

02-1968/20 

од 

21.08.2012 9,225,000.00

Договор за јавна набавка

Р.бр. Предмет на набавка 

Проценета 

вредност на 

набавката

без ДДВ

 

(продолжува на наредната страна) 
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9 Ентериер за деловна зграда на АЕК 73,800,000.00

02-2786/1 

од 

13.07.2012 Десигн Фантаси

10

Опрема за систем сала,компјутерска 

опрема,опрема за сали и решение за 

логирање 20,910,000.00

02-2871/1 

од 

23.07.2012

11

Услуги за резервација и испорака на 

авиобилети, организација на службени 

патувања, хотелски сместувања 25,000,000.00

02-2916/1 

од 

31.07.2012

12

Софистицирана мерна електронска 

опрема (интегриран систем за мониторинг 

на радиофреквенции) 600,000,000.00

02-2912/1 

од 

30.07.2012

ТЦИ 

Интернатионал 

02-2912/38 

од 

27.12.2012 

12.590.830,00 

САД долари

13 Екстра лесно гориво 1,500,000.00 Макпетрол 

02-3806/12 

од 

26.12.2012 

25.000,00 

литри

14

Ревизија за проект на антенски систем за 

контрола и мониторинг на 

радиофреквенции на територија на 

Република Македонија 3,075,000.00

15

Системи за анализа на квалитативните 

параметри на  телекомуникациски услуги 33,830,000.00

02-4285/1 

од 

10.12.2012

16

Набавка на услуги за чистење на објектите 

на АЕК 2,400,000.00

Техночист,

Серта,Стед

Комерц и 

Бапал-

Благој  Бапал-Благој

Поништена постапка

Поништена постапка

Ќе продолжи со  постапка со преговарање
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19.2 Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас 

Почеток 

на 

постапка

Назив на 

економски 

оператор

Број и 

датум на 

договор

Вредност на 

договорот 

без ДДВ

1

Надградба на софтвер 

за преносливост на 

броеви 985,000.00

02-1045/1 

од 

05.03.2012

2

Одржување на 

постојниот софтвер за 

финансиско и 

материјално работење 400,000.00

02-438/1 од 

01.02.2012 Семос

02-438/8 од 

20.04.2012 241,200.00

3

Гориво за моторни 

возила 3,500,000.00

02-1409/1 

од 

23.03.2012 Макпетрол 

02-1409/7 

од 

12.04.2012 45.000 литри

4

Изработка на 

промотивна кампања и 

емитување на 

промотивна кампања 60,999,000.00

02-991/1 од 

29.02.2012 Република 

02-2011/8 

од 

09.05.2012 59,439,738.00

5

Надградба на услуга од 

надзорен орган за 

изведување на 

градежни и градежно-

занаетчиски работи за 

изградба на 

административен објект 

на АЕК 494,000.00

02-2726/1 

од 

11.07.2012 Геинг Скопје 

02-2726/8 

од 

13.06.2012 494,000.00

6

Изработка на проект за 

изградба на антенски 

систем за контрола и 

мониторинг на 

радиофреквенции на 

територија на РМ 7,900,000.00

02-2787/1 

од 

13.07.2012 Билд 

02-2787/12 

од 

03.08.2012 12,140,000.00

7

Одржување на 

постојниот софвер за 

основни средства 307,000.00

02-3249/1 

од 

14.09.2012 Еуронетком 

02-3249/8 

од 

22.10.2012 78,000.00

8

Опрема за Контакт 

Центарот на АЕК 480,000.00

02-3983/1 

од 

09.11.2012 Телит 

02-3983/11 

од 

30.11.2012 478,919.00

Р.бр. Предмет на набавка 

Проценета 

вредност на 

набавката

без ДДВ

Договор за јавна набавка

 

(продолжува на наредната страна) 
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9 Брза пошта 307,000.00

02-4068/1 

од 

19.11.2012 ДХЛ Експрес 

02-4068/12 

од 

24.12.2012 307,000.00

10

Изведување на 

градежни и градежно-

занаетчиски работи за 

изградба на 

административен објект 

на Агенцијата за 

електронски 

комуникации 24,600,000.00

02-4291/1 

од 

06.12.2012 Гранит 

02-4291/14 

од 

26.12.2012 22,223,435.00

11

Надградба на софтвер 

за преносливост на 

броеви 985,000.00 Сеавус

12

Услуги за резервација и 

испорака на 

авиобилети, 

организација на 

службени патувања, 

хотелски сместувања 25,000,000.00

02-4693/1 

од 

19.12.2012

Атлантис 

Струмица

постапката 

е во тек

13

Изведување на 

градежни и градежно-

занаетчиски работи за 

изградба на 

административен објект 

на Агенцијата за 

електронски 

комуникации 70,039,636.00

02-4757/1 

од 

28.12.2012

14

Проектантски надзор за 

потребите при изградба 

на административен 

објект на АЕК 600,000.00

02-5211/1 

од 

26.12.2011

Неимар 

Инженеринг 

02-280/7 од 

03.02.2012 590,000.00

постапката е во тек
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19.3 Постапка со барање за прибирање на понуди без објава на оглас 

Почеток на 

постапка

Назив на 

економски 

оператор

Број и датум 

на договор

Вредност на 

договорот 

без ДДВ

1

Процена на капацитетите 

на вработените и 

изработка на 

професионален профил 

во АЕК 738,000.00

02-2656/1 од 

05.07.2012

2

Опрема за контакт 

центарот на АЕК 480,000.00

02-2657/1 од 

05.07.2012

3

Дефибрилатор (опрема за 

реанимација во случај на 

срцев удар или излив) 120,000.00

02-2788/1 од 

13.07.2012 Евро Тим 

02-2788/25 од 

23.08.2012 43,000.00

4

Лична заштитна опрема и 

службена работна облека 

за вработените во АЕК 1,230,000.00

02-2784/1 од 

13.07.2012 А и Ц Трејд

 02-2784/16 

од 18.10.2012 799,000.00

5

Изработка на ревидиран 

проект за изградба на 

трафостаница на новиот 

административен објект 

на АЕК со преадаптација 

на ТР

5.000,00 

евра во 

денарска 

противвредн

ост

02-2785/1 од 

13.07.2012 К2 Консалтинг 

02-2785/18 од 

23.08.2012 38,500.00

6

Службени легитимации за 

инспектори за 

електронски комуникации 

и набавка на  жиг за 

запечатување на 

просториите и/или 

комуникациски средства 60,000.00

02-3605/1 од 

10.10.2012 Дијаг  

02-3605/11 од 

19.11.2012 53,600.00

7 Kанцелариски материјал 1,230,000.00

02-3694/1 од 

22.10.2012 Тоз МК 

02-3694/20 од 

27.12.2012 1,230,000.00

8

Ревизија на финансиското 

работење на Агенцијата 

за електронски 

комуникации за 2012 

година 400,000.00

02-3692/1 од 

22.10.2012 Ценсум 

02-3692/23 од 

12.12.2012 90,000.00

Договор за јавна набавка

Р.бр. Предмет на набавка 

Проценета 

вредност на 

набавката

без ДДВ

Ке продолжи со постапка со преговарање

(продолжува на наредната страна) 
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9 Брза пошта 307,000.00

02-3693/1 од 

22.10.2012

10

Услуга - миење на 

службените моторни 

возила на АЕК (Дел 1 – 

Скопје, Дел 2- Штип и Дел 

-3 – Битола 307,000.00

02-3695/1 од 

22.10.2012

Дел 1 Скопје-

Бате,Дел2 

Штип Демикс и 

Дел 3 Битола 

Натебил

02-3695/18

 02-3695/19

02-3695/20 од 

26.12.2012

230.000,00 

ден Скопје и 

по 50.000,00 

ден.за Штип 

и Битола

11

Набавка на агрегат за 

додатно напојување со 

стуја на КМЦ Зајчев Рид 922,510.00

02-3708/1 од 

30.10.2012

12

Сервисирање на моторни 

возила 1,230,000.00

02-3982/1 од 

09.11.2012 Кадис 

02-3982/18 од 

27.12.2012 1,230,000.00

13

Каско осигурување на 

моторни возила за период 

од 31.12.2012 до 

31.12.2013 307,000.00

02-4215/1 од 

04.12.2012

Евроинс 

Осигурување 

02-4215/25 од 

31.12.2012 87,900.00

14

Набавка на агрегат за 

додатно напојување со 

стуја на КМЦ Зајчев Рид 922,510.00

02-4324/1 од 

01.12.2012 Практика 

02-4324/13 од 

26.12.2012 1,190,000.00

15

Новогодишни пакетчиња 

за деца на вработени на 

АЕК 307,000.00

02-4215/1 од 

04.12.2012 Крашкомерц 

02-4216/15 од 

26.12.2012 102,445.15

Ќе продолжи со  постапка со преговарање

Ќе продолжи со  постапка со преговарање
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19.4 Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас 

Почеток на 

постапка

Назив на 

економски 

оператор

Број и 

датум на 

договор

Вредност на 

договорот 

без ДДВ

1

Услуга за проектирање на внатрешно 

уредување на деловниот објект на 

АЕК 1,230,000.00

02-1028/1 од 

02.03.2012

2 Адвокатски услуги 1,230,000.00

02-993/1 од 

29.02.2012 1,230,000.00

3 Сервисирање на моторни возила 1,230,000.00

02-992/1 од 

29.02.2012

4 Консултантски услуги  ISO 27001 1,230,000.00

02-1046/1 од 

05.03.2012

Интегра 

Солутион

02-1046/20 

од 

30.05.2012 915,875.00

5 Улуги за превод 1,230,000.00

02-437/1 од 

01.02.2012 Еуролингва 

02-437/27 од 

20.03.2012 1,230,000.00

6 Оригинални тонери 1,230,000.00

02-1480/1 од 

28.03.2012

7

Услуга за проектирање на внатрешно 

уредување на деловниот објект на 

АЕК 1,230,000.00

02-1749/1 од 

17.04.2012

Неимар 

Инженеринг

 02-1749/19 

од 

31.05.2012 1,200,000.00

8

Калибрација на антенски системи и 

спектрални анализатори 1,230,000.00

02-1967/1 од 

02.05.2012

9 ISO 9001:2008 1,230,000.00

02-2026/1 од 

07.05.2012 СГС Белград 

02-2026/22 

од 

24.08.2012 60,000.00

10 Оригинални тонери 1,230,000.00

02-2151/1 од 

15.05.2012 МП Компјутери 

02-2151/32 

од 

13.07.2012 1,230,000.00

Р.бр. Предмет на набавка 

Проценета 

вредност на 

набавката

без ДДВ

Договор за јавна набавка
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19.5 Доделување на договор согласно член 17 од ЗЈН 

Почеток на 

постапка

Назив на 

економски 

оператор

Број и 

датум на 

договор

Вредност на 

договорот 

без ДДВ

1

Услуга за 

организирање на 

состаноци, 

работилници,јавни 

состаноци,регулатор

ни конференции 

(изнајмување на 

аудиовизуелна 

опрема) 10,000,000.00

02-507/1 од 

03.02.2012 Атлантис

 02-507/8 од 

23.03.2012 10,000,000.00

Р.бр. 
Предмет на 

набавка 

Проценета 

вредност на 

набавката

без ДДВ

Договор за јавна набавка
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