
 
Одговор на коментари на ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје на предлог- измените на: 

- Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички 

цели на анализа на пазар и начинот на нивно објавување, 

- Обрасци на квартални извештаи, 

- Квартален/годишен извештај за развој на пазарот за електронски комуникации 

I. Коментари по Упатство за обезбедуваље на информации и финансиски податоци за 
статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување. 
 

Член  2, став (2)  се менува и гласи: 

Информациите и финансиските податоци кои се доставуваат до Агенцијата во форма на 
квартален извештај се доставуваат за период од  секои 3 (три) последователни календарски 
месеци почнувајќи од Јануари секоја година,  и тоа: 
 - за првиот квартал од календарската година (1 јануари – 31 март) се доставуваат најдоцна до 
30 Април,  
- за вториот квартал од календарската година (1 април – 30 јуни) се доставуваат најдоцна до 31 
Јули,  
- за третиот квартал од календарската година (1 јули - 30 септември) се доставуваат најдоцна 
до 31 Октомври и 
- за четвртиот квартал од календарската година (1 октомври – 31 декември) се доставуваат 
најдоцна до 31 Јануари наредната година.  
 
Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Вип оператор ја предлага оваа формална измена, со цел да биде јасно дека три-месечниот 

период на доставување се однесува на 3 (три) последователни календарски месеци. 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа 

 

Во Член 3, став (4), во точка Б, по точка 7 се додаваат нови точки 8 и 9 кои гласат: 

8. Број на изнајмени линии за податочно поврзување (точка-точка или точка-повеќе точки), 
9. Приходи (во денари без ДДВ) од изнајмени линии за податочно поврзување (точка-точка или 
точка-повеќе точки). 
 
Причина и образложение за предложеното дополнување: 

ВИП ОПЕРАТОР ја прашува Агенцијата за електронски комуникации дали овие индикатори се 

однесуваат исклучиво на операторот со значителлна пазарна моќ на релевантниот пазар/и за 

услуги за изнајмени линии или пак за истите ќе биде потребно да доставуваат податоци и 

операеторите кои на не-регулирана основа обезбедуваат изнајмени линии на големопродажно 

ниво? Доколку е потребно сите оператори кои обезбедуваат големопродажни услгуи на 

изнајмени линии да доставуваат податоци предлагаме да се воведат и точките 8 и 9 на основа  



Страна 2 од 17 
 

на кои би се доставувале податоци за изнајмени линии кои соодвествуваат со описот на 

индикаторите за обезбедување на –услуги за изнајмени линии на малопродажно ниво, дадени 

во точка А од овој став.  

Податокот за изнајмени линии се однесува за сите оператори кои нудат изнајмени линии на 

малопродажниот пазар а не само на СМП Операторот. 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа, овие индикатори се однесуваат и на операторите кои на 

не-регулирана основа обезбедуваат изнајмени линии на големопродажно ниво. 

 
 

Во член 3, став 5, во точка А, точка 6 се менува и гласи: 

1. Број на активни претплатници со фиксен пристап до Интернет со широк опсег по пристапна 

брзина (поединечна услуга и услуга врзана во пакет), 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го предлага 

наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците се 

однесуваат за Активни претплатници со фиксен пристап до Интернет со широк опсег. 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа 

 

Во член 3, став 5, во точка А, точка 7 се менува и гласи: 

1. Реализиран сообраќај (во GB) (поединечна услуга и услуга врзана во пакет) од активни 

претплатници со фиксен пристап до Интернет со широк опсег, 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го предлага 

наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците се 

однесуваат за реализиран сообраќај од Активни претплатници со фиксен пристап до Интернет 

со широк опсег. 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа 

 

Во член 3, став 5, во точка А, точка 8 се менува и гласи: 

1. Приходи од активни претплатници на поединечна услуга -  со фиксен пристап до Интернет со 

широк опсег (во денари без ДДВ).  

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го предлага 

наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците се 

однесуваат за Приходи реализирани од Активни претплатници со фиксен пристап до Интернет 

со широк опсег. 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа 
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Член 3 Став 12 се менува и гласи: 

(12)  Агенцијата ги анализира, обработува, сумира и објавува добиените податоци од 

операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и давателите на јавни електронски 

комуникациски услуги на својата веб-страна, во форма на извештаи на Агенцијата (Прилог 10) 

во согласност со член 25 став 2 точка в) од Законот за електронски комуникации. Агенцијата ги 

објавува за  последниот квартал за кој се добиени податоците во рок не подолг од 3 месеци по 

завршување на  кварталот на кој се однесуваат добиените податоци.  

Причина и образложение за предложеното дополнување: 

Во интерес за навремено и соодветно следење и проценка на конкурентноста и развојот на 

пазарот Вип оператор е на став дека е неопходно Агенцијата може во што е можно пократок 

период да ги објавува споредбените квартални Извештаи за развојот на пазарот на 

електронските комуникации. Така, предлагаме објавувањето на податоците за последниот 

квартал за кој се добиени податоците да биде во рок не подолг од од 3 месеци по завршување 

на кварталот на кој се однесуваат добиените податоци, што сметаме дека е доволен период за 

соодветна анализа на истите од страна на Агенцијата. Дополнително, во прилог на ова оди и 

тоа што сите поголеми субјекти на пазарот ги објавуваат своите деловни извештаи кои содржат 

и број на активни претплатници како и финансиски резултати за неполни 2 (два) месеци по 

завршувањето на кварталот.  

 

Во спротивно сметаме, дека употребената терминологија “не пократок од 3 месеци” не дава 

конкретна дефиниција и доколку не се утврди прецизно рок, би можело објавувањето да се 

пролонгира во подолг период од потребното.  

 

Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа, АЕК ги изготвува Извештаите за развој на пазарот за 

електронски комуникации врз основа на податоците кои ги доставуваат 

операторите/давателите на услуги,  рокот на изготвување и објавување на извештаите зависи 

од рокот на доставување на податоците од страна на операторите/давателите на услуги. За 

изготвување на извештаите потребно е да располагаме со база на податоци од 85-90% од 

активните оператори/даватели на услуги на пазарот за чие прибирање неможеме да го 

предвидиме рокот на доставување. 

 

 Во став 13, по точка 3 се додава нова точка 3’ која гласи: 

3’ За секој од индикатгорите 4-10, вкупен број на активни претплатници, удел на пазарот 

според бројот на активни претплатници, приходи од обезбедување на електронски 

комуникациски услуги (засебно на малопродажно и големопродажно ниво, како и вкупни 

приходи), удел на операторите во приходи од обезбедување на електронски комуникациски 

услуги (засебно на малопродажно и големопродажно ниво, како и вкупни приходи), како и 

податоци и за реализиран сообраќај, 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Вип оператор предлага воведување на нова точка 3’ во која подетално ќе бидат наведени 

индикаторите кои се дел (или предлгаме да бидат дел) од Извештајот за развој на пазарот за 

електронски комуникации, а пред се од аспект на активни претпалтници, приходи 
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(малопродажни, големопродажни и вкупни) и реализиран сообраќај, како и соодветните удели 

на секој од операторите во рамки на одреден индикатор. 

 

Одговор АЕК: Коментарот делумно се прифаќа бидејќи пазарен удел според број на активни 

претплатници е веќе дел од Извештајот со исклучок на делот Широкопојасен пристап на 

интернет (овој податок ќе биде додаден во извештајот бидејќи е на барање на повеќе 

оператори). Податоците за реализиран сообраќај веќе се дел од извештајот додека пазарен 

удел според приходи во некои делови не е можно да се прикаже поради приходите од 

пакетирани услуги кои операторите не можат да ги одделат.  

 

II. Коментари по Образци на квартални извештаи 

 

a) ПРИЛОГ 2 - Извештај за обезбедуваље на јавнo достапни телефонски услуги во јавна 
мобилна комуникациска мрежа  и меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање на 
национален и/или меѓународен сообраќај 
 
Генерален коментар: 

Вип оператор смета дека е потребно АЕК да наведе дефиниција согласно Правилникот за 

општи услови и Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на 

параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги. 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа. Индикаторот е за состојба на крајот на кварталот - 

приемното ниво на сигналот треба да биде  согласно Прилог 2 од 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 јавните комуникациски услуги. 

 

 

б) ПРИЛОГ 3 - Извештај за обезбедуваље на услуги за изнајмени линии 
 

Генерален коментар:  

ВИП ОПЕРАТОР ја прашува Агенцијата за електронски комуникации дали овие индикатори се 

однесуваат исклучиво на операторот со значителлна пазарна моќ на релевантниот пазар/и за 

услуги за изнајмени линии или пак за истите ќе биде потребно да доставуваат податоци и 

операеторите кои на не-регулирана основа обезбедуваат изнајмени линии на големопродажно 

ниво? Доколку е потребно сите оператори кои обезбедуваат големопродажни услгуи на 

изнајмени линии да доставуваат податоци предлагаме да се воведат и точките 8 и 9 на основа 

на кои би се доставувале податоци за изнајмени линии кои соодвествуваат со описот на 

индикаторите за обезбедување на услуги за изнајмени линии на малопродажно ниво, дадени 

во точка А од овој став. 

 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа, овие индикатори се однесуваат и на операторите кои на 

не-регулирана основа обезбедуваат изнајмени линии на големопродажно ниво  и поради тоа 

ќе се направат дополнителни корекции во Прилог 3 во делот Б Големопродажба. 
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в) ПРИЛОГ 4 - Извештај за обезбедуваље на услуги за пристап на Интернет 
 

Дел А, точка 1.3  

Коментар: 

За Вип оператор е нејасно кои податоци треба да бидат наведени во потточката “Друго”. Од 

таа причина, сметаме дека е потребно Агенцијата преку пример да наведе податоци кои би 

можеле да бидат доставени како дел од оваа потточка. 

Одговор АЕК: Точката “1.3 Друго” ќе биде отстранета од образецот-Прилог 4 

 

Дел А, точка 2 се менува и гласи: 

Реализиран сообраќај (GB) од Активни претплатници на мобилен пристап до интернет (без 

дедицирани СИМ картички) 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Вип оператор смета дека е потребно допрезицирање и појаснување на терминот “без 

дедицирани СИМ картички” во насока дали во рамки на оваа точка е потребно да се достават 

податоци за сообраќај од активни претплатници на мобилен пристап до интернет реализиран 

само преку терминалната опрема на претплатникот или пак во рамки на истата треба да се 

вклучат и други податоци. Од таа причина, предлагаме прецизно да биде наведена основата за 

доставување на податоците од оваа точка.  

Дополнително, со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го 

предлага наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците 

се однесуваат за сообраќај реализиран од активни претплатници на мобилен пристап до 

интернет (без дедицирани СИМ картички). 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа во Прилог 4 во делот Дефиниции ќе биде дефиниран 

терминот “Дедицирани СИМ картички” 

 

Дел А, точка 3 се менува и гласи: 

Приходи (реализирани од активни претплатници на мобилен пристап до интернет (без 

дедицирани СИМ картички) во денари без ДДВ) 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Вип оператор смета дека е потребно допрезицирање и појаснување на терминот “без 

дедицирани СИМ картички” во насока дали во рамки на оваа точка е потребно да се достават 

податоци за приходите од сообраќај од активни претплатници на мобилен пристап до 

интернет кој е реализиран само преку терминалната опрема на претплатникот или пак во 

рамки на истата треба да се вклучат и други податоци. Од таа причина, предлагаме прецизно 

да биде наведена основата за доставување на податоците од оваа точка.  

Дополнително, со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го 

предлага наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците 

се однесуваат за приходи од сообраќај реализиран од активни претплатници на мобилен 

пристап до интернет (без дедицирани СИМ картички). 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа, во Прилог 4 во делот Дефиниции ќе биде дефиниран 
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терминот “Дедицирани СИМ картички” 

 

Дел А, точка 5 се менува и гласи: 

Реализиран сообраќај (GB) од активни претплатници на мобилен пристап до интернет (само 

дедицирани СИМ картички) 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Вип оператор смета дека е потребно допрезицирање и појаснување на терминот “само 

дедицирани СИМ картички” во насока дали во рамки на оваа точка е потребно да се достават 

податоци за сообраќај од активни претплатници на мобилен пристап до интернет реализиран 

само преку пр. “стик” инсертиран во преносен персонален компјутер (т.н. лаптоп) или пак 

“стик” инсертиран во таблет или пак во рамки на истата треба да се вклучат и други податоци. 

Од таа причина, предлагаме прецизно да биде наведена основата за доставување на 

податоците од оваа точка.  

Дополнително, со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го 

предлага наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците 

се однесуваат за сообраќај реализиран од активни претплатници на мобилен пристап до 

интернет (само дедицирани СИМ картички) 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа, во Прилог 4 во делот Дефиниции ќе биде дефиниран 

терминот “Дедицирани СИМ картички” 

 

Дел А, точка 6 се менува и гласи: 

Приходи реализирани од активни претплатници на мобилен пристап до интернет (само 

дедицирани СИМ картички) (во денари без ДДВ) 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Вип оператор смета дека е потребно допрезицирање и појаснување на терминот “без 

дедицирани СИМ картички” во насока дали во рамки на оваа точка е потребно да се достават 

податоци за приходи од сообраќај од активни претплатници на мобилен пристап до интернет 

реализиран само преку пр. “стик” инсертиран во преносен персонален компјутер (т.н. лаптоп) 

или пак “стик” инсертиран во таблет или пак во рамки на истата треба да се вклучат и други 

податоци.  Од таа причина, предлагаме прецизно да биде наведена основата за доставување 

на податоците од оваа точка.  

Дополнително, со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го 

предлага наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците 

се однесуваат за приходи од сообраќај реализиран од активни претплатници на мобилен 

пристап до интернет (само дедицирани СИМ картички). 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа, во Прилог 4 во делот Дефиниции ќе биде дефиниран 

терминот “Дедицирани СИМ картички” 

 

Дел А, точка 9 се менува и гласи: 

Број на активни претплатници со фиксен пристап до Интернет со широк опсег по пристапна 

брзина (поединечна услуга и услуга врзана во пакет) 
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Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го предлага 

наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците се 

однесуваат за Активни претплатници со фиксен пристап до Интернет со широк опсег. 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа 

 

Дел А, точка 10 се менува и гласи: 

Реализиран сообраќај (во GB) (поединечна услуга и услуга врзана во пакет) од активни 

претплатници со фиксен пристап до Интернет со широк опсег 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го предлага 

наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците се 

однесуваат за реализиран сообраќај од Активни претплатници со фиксен пристап до Интернет 

со широк опсег. 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа 

 

Дел А, точка 11 се менува и гласи: 

Приходи од активни претплатници на поединечна услуга -  со фиксен пристап до Интернет со 

широк опсег (во денари без ДДВ) 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Со цел избегнување на забуни при доставување на податоците, Вип оператор го предлага 

наведеното дополнување со цел појаснување и прецизирање дека овие податоците се 

однесуваат за Приходи реализирани од Активни претплатници со фиксен пристап до Интернет 

со широк опсег. 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа 

 

III. Коментари по Квартален/Годишен извештај за развојот на пазарот на електронски 
комуникации во 20__ година.  
 
Табела 1- Вкупно приходи (во илјади денари) остварени на пазарот за електронски 

комуникации во РМ во 20хх   

Прашање: 

Вип оператор ја прашува Агенцијата дали на пример индикаторот 2 се однесува исклучиво на 
приходите од малопродажба или пак на млопродажба и големопродажба заедно? 
Ова ако се има во предвид и индикаторот 3 каде се наведени засебно приходите од т.н. 
Меѓуоператорски услуги, за кои останува недоволно јасно дали тука се вклучуваат исклучиво 
интерконекциските приходи (од говор, пораки и податочни услуги) или тоа се вкупните 
големопродажни приходи? 



Страна 8 од 17 
 

Посочуваме дека во рамки на став (2) од член 3 од “Упатството за обезбедување на 

информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на 

нивното објавување” се наведени малопродажни и големопродажни индикатори во врска со 

став 1а) и став 1б) од член 3 кои се однесуваат взаемно на обезбедување на јавнo достапни 

телефонски услуги и на обезбедувањето меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање на 

национален и/или меѓународен сообраќај. 

Вип оператор е на став дека е неопходно прецизно дефинирање на индикаторите наведени од 

1 до 7 со цел да се добие јасна слика за остварените приходи на севкупниот пазар. Уште повеќе 

предлагаме доколку се утврди за неопходно, да се изврши и соодветно дополнување и/или 

измена на овие индикатори. 

Одговор АЕК: Во индикаторот 2 се вклучени приходи од малопродажба додека во индикаторот 

3 се вклучени вкупните големопродажни приходи. Исто така член 3 став 2 се однесува на 

обрасците за квартални извештаи додека во индикаторите од 1 до 7 се внесуваат приходи од 

Извештаите за вкупен годишен приход и овие индикатори се вклучени само во Годишниот 

извештај за развој на пазарот за електронски комуникации за 20xx година. 

 

Табела 2-Индикатори- Мобилна телефонија Коментар: 

Во врска со од нас предложените измени во член 2 став (12) од “Упатството за обезбедување 

на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на 

нивното објавување”, Вип оператор предлага соодветно видоизменување на табеларниот 

приказ бр.7. Посочуваме дека за нас не е доволно јасно зошто по примерот на подолу 

наведената Табела бр. 9 “Индикатор – Големопродажба” не е засебно воведена и Табела со 

“Индикатор – Малопродажба”, при што и двете табели ќе ги вклучуваат засебно параметрите 

за сообраќај и приходи. Согласно ова Вип оператор и предлага на Агенцијата воведување 

замена на Табела бр.7 со следните три засебни табели како што следи (истото подразбира и 

постоење на засебна Табела бр. 9):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 9 од 17 
 

Табела Прва – Индикатори- Мобилна телефонија Број на активни претплатници - овде 

предлагаме засебно да се содржат дадените податоци од Точка 1 на сегашната Табела 7: 

Табела Прва-Индикатори- Мобилна телефонија Број на активни претплатници 

Табела Втора – Индикатори- Мобилна телефонија сообраќај малопродажба и 

големопродажба - овде предлагаме да се содржат дадените податоци од Точка 2 до Точка 5 

на сегашната Табела 7, како и точките 1, 2 и 3 од сегашната Табела 9, дополнително 

надополнето со следните две дополнувања: 

1. Во рамки на точка 4 од сегашната Табела 7 се воведува нова потточка која гласи: 

- Вкупен сообраќај остварен од 

претплатници на домашен оператор кои 

роамирале надвор од државата 

     

 

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

За цели на комплетна слика за индикаторот “вкупен реализиран сообраќај” како дел од 

“мобилна телефонија”, Вип оператор смета дека покрај наведените податоци за реализиран 

вкупен сообраќај по типови на сообраќај, треба да бидат вклучени и статистички податоци за 

вкупниот сообраќај остварен од претплатници на домашен оператор кои роамирале надвор од 

државата. Притоа, имајќи во предвид дека согласно предлог “Упатство за обезбедување на 

информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на 

нивното објавување”,  како дел од податоците кои треба да бидат доставени во рамки на 

кварталните извештаи од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и 

давателите на јавни електронски комуникациски услуги, АЕК вклучи и нов “Прилог 8 - 

обезбедување на услуги меѓународен роаминг”, постои реална основа на која овие податоци 

можат да бидат категоризирани и транспарентно објавени. Од таа причина, Вип оператор 

предлага воведување на нова потточка во рамки на точка 4 од сегашната Табела 7. 

 

2. Во рамки на точка 1 од сегашната Табела 9 “Индикатор – Големопродажба” се воведуваат 

нови потточки кои гласат: 

Бр ИНДИКАТОР 

Q1 

20xx Q4 20xx 

Промена 

(%) 

Q1 

20xx 

Промена 

(%) 

1. 
Број на активни претплатници во 

мобилна телефонија 
          

-резиденцијални при-пеид претплатници           

-резиденцијални пост-пеид 

претплатници           

-деловни пост-пеид претплатници           
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Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Поаѓајќи од потребата уште попрецизно да се утврди нивото на развој на пазарот на 

електронски комуникации, Вип оператор е на став дека во иднина покрај податоците за вкупен 

појдовен сообраќај објавени како дел од точка 4 од сегашната Табела 7 од овој предлог 

Извештај и таму утврдената категоризација по тип на сообраќај, аналогно во рамки на 

кварталниот и годишниот Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации 

транспарентно треба да бидат објавени и податоците за вкупен дојдовен сообраќај 

категоризирани по тип на сообраќај. На овој начин би се прикажала реална слика за вкупниот 

појдовен и дојдовен сообраќај од/во мрежата на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи и давателите на јавни електронски комуникациски услуги. Од таа 

причина, Вип оператор смета дека е потребно да се воведат нови потточки како дел од точка 1 

од Табела 9 -  Индикатор – Големопродажба.На основа на погоренаведеното појаснување, 

конечниот и сумарен приказ на новата предлог Табела Втора е како што следи:  

 

Табела Втора-Индикатори- Мобилна телефонија сообраќај (малопродажно и 

големопродажно ниво) 

Бр ИНДИКАТОР Q1 

20xx 

Q4 

20xx 

Промена 

(%) 

Q1 

20xx 

Промена (%) 

МАЛОПРОДАЖБА      

1. Број на испратени SMS пораки           

2. Број на испратени MMS пораки           

 - Вкупен сообраќај од 

други мобилни 

комуникациски мрежи 

во РМ 

     

 - Вкупен сообраќај од 

други фиксни 

комуникациски мрежи 

во РМ 

     

 - Вкупен сообраќај од 

мрежи во странски 

држави 

     

 - Вкупен сообраќај 

остварени од странци 

роамери кои што 

роамирале во мрежата 

на домашниот оператор 
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3. Вкупен реализиран сообраќај 

(минути) 

          

-Вкупен сообраќај во сопствена мобилна 

комуникациска мрежа  

          

-Вкупен сообраќај кон други мобилни 

комуникациски мрежи во РМ 

          

-Вкупен сообраќај кон фиксни 

комуникациски мрежи во РМ 

          

-Вкупен сообраќај кон мрежи во странски 

држави 

          

- Вкупен сообраќај остварен од 

претплатници на домашен оператор кои 

роамирале надвор од државата 

     

4. Реализиран телефонски 

сообраќај  

( во број на повици ) 

          

 -број на повици во сопствена мобилна 

комуникациска мрежа  

          

 -број на повици кон други мобилни 

комуникациски мрежи во РМ 

          

 -број на повици кон фиксни 

комуникациски мрежи во РМ 

          

 -број на повици кон мрежи во странски 

држави 

          

ГОЛЕМОПРОДАЖБА      

5. Сообраќај што завршува  

во јавни мобилни мрежи  

( во минути ) 

          

-Вкупен сообраќај од други мобилни           
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комуникациски мрежи во РМ 

- Вкупен сообраќај од други фиксни 

комуникациски мрежи во РМ 

          

- Вкупен сообраќај од мрежи во странски 

држави 

          

- Вкупен сообраќај остварени од странци 

роамери кои што роамирале во мрежата 

на домашниот оператор 

          

6. Број на СМС пораки што 

завршуваат во јавни мобилни 

мрежи 

          

7. Број на ММС пораки што 

завршуваат во јавни мобилни 

мрежи 

          

 

Табела Трета – Индикатори- Мобилна телефонија приходи малопродажба и 

големопродажба - овде предлагаме да се содржат сите неопходни детали за остварените 

приходи, како што следи:Tабела Трета- Индикатор – Приходи (во илјади денари) остварени 

на пазарот за електронски комуникации (малопродажно и големопродажно ниво) 

Индикатор  Q1 20хх Q4 20хх Промена (%) Q1 20хх Промена (%) 

- приходи од обезбедување 

на мобилни комуникациски 

услуги (малопродажно ниво) 

     

- приходи од обезбедување 

на мобилни комуникациски 

услуги (големопродажно 

ниво) 

     

Вкупни приходи од 

обезбедување на мобилни 

комуникациски услуги 

     

 

Причина и образложение за предложеното дополнување: 

На основа на податоците во рамки на нова предлог Табела Втора кои се однесуваат на 

податоци за реализиран сообраќај од обезбедување на мобилни комуникациски услуги на 

малопродажно и големопродажно ниво, како и на основа на предлог графикон бр.11 “Удел на 

операторите во приходи од обезбедување на мобилни комуникациски услуги (малопродажно 

ниво) во 00.00.20хх година” воведен од страна на АЕК како дел од овој Извештај, Вип оператор 
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смета дека неопходен индикатор според кој ќе може да се следи развојот на пазарот на 

електронски комуникации е индикаторот за приходи од обезбедување на мобилни 

комуникациски услуги како на малопродажно, така и на големпродажно ниво, поради што 

сметаме за потребно истите транспаретно да бидат објавени. На основа на тоа, Вип оператор 

предлага воведување на нов индикатор во форма на “Табела Трета – Индикатори- Мобилна 

телефонија приходи малопродажба и големопродажбa”. Притоа, во описниот дел кој ќе се 

однесува за објавените податоци во Табелата, а аналогно на појаснувањето за приказот даден 

на графикон бр.6 делот за Фиксна телефонија во рамки на Извештајот (“Графикон бр.6: Удел на 

операторите/давателите на услуги во приходи од обезбедување на услуги за пристап до јавна 

телефонска мрежа на фиксна локација и јавно достапни телефонски услуги на фиксна 

локација”) од постојнота форма на Извештај за развојот на пазарот на електронски 

комуникации, сметаме дека е потребно да биде конкретно наведено која е основата за 

пресметување на секој од погоренаведените приходи, за цели на избегнување  погрешни 

заклучоци и нејасна слика за реализираните приходи.   

Дополнително, согласно став 3 од член 32 од Законот за електронски комуникации („Сл. весник 

на РМ“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012, 23/2013), 

Вип оператор доставува до АЕК извештај за износот од вкупниот приход остварен со 

употребата на јавни ко-муникациски мрежи и давањето на јавни комуникациски услуги во 

текот на претходната календарска година, кој е основа за пресметување на годишен 

надоместок кој операторите на јавни комуникациски услуги треба да го платаат за надзор на 

пазарот на електронски комуникации кој го врши АЕК. Притоа, имајќи во предвид дека при 

доставување на овие податоци, како дел од вкупните приходи од обезбедување на мобилни 

комуникациски услуги се исклучени приходите реализирани од терминална опрема, Вип 

оператор смета за цели на конзистентност, при објавување на податоците во рамки на 

потточката “приходи од обезбедување на мобилни комуникациски услуги (малопродажно 

ниво)” аналогно и во овој случај приходите од терминална опрема да не бидат вклучени. 

Притоа, во делот на појаснувањето истото да биде јасно и прецизно наведено, со цел 

прикажување на реална слика за основата по која овие приходи се пресметани.  

Од друга страна, а согласно досегашната пракса на доставување на податоците за реализирани 

приходи од сообраќај и приходи од месечна претплата од страна на операторите на јавна 

комуникациска мрежа како дел од постојната форма на кварталните извештаи, Вип оператор е 

на став дека приходите реализирани од сообраќај (малопродажба) и приходите реализирани 

од месечна претплата треба да се калкулираат како целина односно да не се разгледуваат 

одвоено. Конкретно, во нашиот случај поради ограничувањата на конфигурацијата на нашиот 

билинг систем не сме во можност да ја издвоиме како засебна категорија месечната претплата 

туку реално на истата отпаѓа само делот кој останува неискористен од претплатниците како 

сообраќај вклучен во рамки на месечната претплата. Поаѓајќи од ова, во појаснувањето за 

основата по која сме пресметуваат приходите од обезбедување на мобилни комуникациски 

услуги (малопродажно ниво) сметаме дека е пожелно да се наведе дека приходите 

реализирани од сообраќај (малопродажба) и приходите реализирани од месечна претплата се 

дадени на вкупна основа. 

На основа погоренаведеното, апелираме до АЕК во овој Извештај да биде појаснето која е 

содржината и основата за пресметка на приходите,  така што покрај погоренаведената 

напомена за исклучување на приходите од терминална опрема, ќе биде наведено и дека во 

рамки на податоците за вкупните приходи, приходите од месечна претплата и приходи од 
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сообраќај се сметаат нераздвоено односно сумарно, со што ќе се постигне оптимално 

отсликување на пазарот на сите оператори од аспект на вкупно остварени приходи. 

Одговор АЕК: Одговорот се однесува на претходните пет коментари. Предлогот за поделба на 

табела 7 на три посебни табели се одбива, во делот мобилна телефонија од Извештајот ќе 

останат двете табели (малопродажба и големопродажба) со тоа што во табелата бр 7 ќе биде 

додаден индикаторот-Вкупен сообраќај остварен од претплатници на домашен оператор кои 

роамирале надвор од државата. Во точка 1 од табела бр.9 вкупниот сообраќај кој терминира 

во мобилни мрежи ќе биде поделен  врз основа на критериумот од каде тој сообраќај е 

оргиниран. Предлогот да се објават приходите за вкупниот пазар во апсолутна бројка не се 

прифаќа.  

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1-Удел на операторите во приходи од обезбедување на мобилни комуникациски 

услуги (малопродажно ниво) во 00.00.20хх година  

КОМЕНТАР: 

Во насока на конзистеност на точките и потточките во рамки на Извештајот, и во врска со 

погоре изложената и објаснета потреба од воведување на ТАБЕЛА ТРЕТА, ВИП ОПЕРАТОР 

смета дека е неопходно покрај Графиконот 11 кој го презентира уделот на операторите по 

приходи од обезбедување на мобилни комуникациски услуги на малопродажно ниво, да се 

воведат и дополнителни Графикони кои ќе ги презнтираат и останатите соодветни пазарни 

удели од остварени приходи, пред се од големопродажно ниво засебно и удел од ВКУПНИ 

приходи од обезбедување на мобилни комуникациски услуги на малопродажно и 

големопродажно ниво.   

Следствено, ВИП ОПЕРАТОР по Графикон 11 го предлага воведувањето на следниве графикони: 

Графикон 12-Удел на операторите во приходи од обезбедување на мобилни комуникациски 

услуги (големопродажно ниво) во 00.00.20хх година  

Причина и образложение за предложеното дополнување: 

Аналогно на причината и образложението за воведените дополнувања во рамки на “Табела 9- 

Индикатор – Големопродажба”, како и предлог графикон (претходно) бр.11 “Удел на 

операторите во приходи од обезбедување на мобилни комуникациски услуги (малопродажно 

ниво) во 00.00.20хх година” воведен од страна на АЕК како дел од овој Извештај, ТАБЕЛА 

ВТОРА и ТАБЕЛА ТРЕТА, Вип оператор смета дека за цели на комплетна и прецизна слика на 

остварените приходи од обезбедување на мобилни комуникациски услуги, потребно е 

транспарентно да биде прикажан и уделот на операторите во приходи од обезбедување на 
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мобилни комуникациски услуги (големопродажно ниво). Овој транспарентен начин на 

прикажување на податоците  за уделот на секој од операторите на јавна мобилна 

комуникациска мрежа изразен преку остварените приходи во соодветниот квартал ќе 

овозможи уште попрецизно да се утврди конкурентноста на операторите на јавна мобилна 

комуникациска мрежа на пазарот, а како крајна цел, сметаме дека транспарентноста при 

објавувањето на споредбени финански резултати на сите мобилни оператори може да има 

значајно позитивно влијание врз јакнењето на целокупната конкурентност на пазарот. 

Притоа, за цели на избегнување на погрешни заклучоци, Вип оператор смета дека аналогно на 

појаснувањето за приказот даден на графикон бр.6 делот за Фиксна телефонија во рамки на 

Извештајот (“Графикон бр.6: Удел на операторите/давателите на услуги во приходи од 

обезбедување на услуги за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавно 

достапни телефонски услуги на фиксна локација”) од постојнота форма на Извештај за развојот 

на пазарот на електронски комуникации, потребно е конкретно и соодветно и во овој случај да 

бидат презицирани и наведени приходите кои се земени во предвид и кои ги сочинуваат 

вкупните приходи од обезбедување на мобилни комуникациски услуги (големопродажно 

ниво). 

Графикон 13-Удел на операторите во вкупните приходи од обезбедување на мобилни 

комуникациски услуги (големопродажно ниво и малопродажно ниво)  

Причина и образложение за предложеното дополнуваље: 

Во насока на сумирање на погоренаведените аналитички прикази, Вип оператор предлага 

воведување на уште еден графикон на кој ќе бидат прикажани вкупните приходи од 

обезбедување на мобилни комуникациски услуги (големопродажно ниво и малопродажно 

ниво). На овој начин би се добила комплетна слика за уделите на операторите во вкупните 

приходи реализирани како на малопродажно така и на големопродажно ниво.  Имено, преку 

ваквиот транспарентен начин на прикажување на податоците за уделот на секој операторите 

на јавна мобилна комуникациска мрежа изразен преку остварените приходи од обезбедување 

на мобилни комуникациски услуги (големопродажно ниво и малопродажно ниво) во 

соодветниот квартал ќе овозможи уште попрецизно да се утврди конкурентноста на 

операторите на јавна мобилна комуникациска мрежа на пазарот, а како крајна цел, сметаме 

дека транспарентноста при објавувањето на споредбени финански резултати на сите мобилни 

оператори може да има значајно позитивно влијание врз јакнењето на целокупната 

конкурентност на пазарот. 

Одговор АЕК: Предлогот за објавување на податоци за пазарен удел по оператор во приходи 

од обезбедување на мобилни комуникациски услуги од големопродажно ниво се прифаќа 

додека предлогот за објавување на податоци за пазарен удел од вкупни приходи од 

обезбедување на мобилни комуникациски услуги од големопродажно и малопродажно ниво 

не се прифаќа затоа што нема согласност за оваа форма на објавување на податоците од сите 

три оператори. Одговорот се однесува на претходните три коментари. 

 

Графикон 5-Обем на реализиран појдовен сообраќај (во илјади минути) инициран од јавни 

мобилни мрежи по квартали во 20хх година  

 

Коментар: 



Страна 16 од 17 
 

На основа на податоците кои ќе бидат доставени како дел од кварталните извештаи во рамки 

на нов “Прилог 8 - обезбедување на услуги меѓународен роаминг” и како дел од нова предлог 

потточка 5 “Вкупен сообраќај остварен од претплатници на домашен оператор кои роамирале 

надвор од државата”, точка 3  од ТАБЕЛА ВТОРА, во рамки на графикон 15 потребно е да се 

аплицира соодветна распределба и на реализиран појдовен сообраќај – “Вкупен сообраќај 

остварен од претплатници на домашен оператор кои роамирале надвор од државата” (во 

илјади минути).  

 

Одговор АЕК: Агенцијата не се согласува со предлогот бидејќи сметаме дека во тој случај 

графиконот ќе биде непрегледен. Сметаме дека сообраќајот од роаминг треба да се објави 

само во табелата 7. Волуменот на роаминг сообраќајот е премногу мал во споредба со 

останатите видови на сообраќај. 

 

Графикон 16-Удел по обем на реализиран појдовен сообраќај (вкупно реализирани минути) 

(%) (состојба 00.00.20хх година)  

Коментар: 

На основа на податоците кои ќе бидат доставени како дел од кварталните извештаи во рамки 

на нов “Прилог 8 - обезбедување на услуги меѓународен роаминг” и како дел од нова предлог 

потточка 5 “Вкупен сообраќај остварен од претплатници на домашен оператор кои роамирале 

надвор од државата”, точка 3  од Табела ВТОРА, во рамки на графикон 16 потребно е да се 

аплицира соодветна распределба и на Удел по обем на реализиран појдовен сообраќај – 

“Вкупен сообраќај остварен од претплатници на домашен оператор кои роамирале надвор од 

државата” (вкупно реализирани минути) (%) (состојба 00.00.20хх година). 

Одговор АЕК: Агенцијата не се согласува со предлогот бидејќи сметаме дека во тој случај 

графиконот ќе биде непрегледен. Сметаме дека сообраќајот од роаминг треба да се објави 

само во табелата 7. Волуменот на роаминг сообраќајот е премногу мал во споредба со 

останатите видови на сообраќај. 

 

Графикон 17-Просечен обем на појдовен сообраќај (во минути месечно) по претплатник 

инициран од јавна мобилна комуникациска мрежа во 20хх година 

 

Коментар: 

На основа на податоците кои ќе бидат доставени како дел од кварталните извештаи во рамки 

на нов “Прилог 8 - обезбедување на услуги меѓународен роаминг” и како дел од нова предлог 

потточка 5 “Вкупен сообраќај остварен од претплатници на домашен оператор кои роамирале 

надвор од државата”, точка 3  од ТАБЕЛА ВТОРА, во рамки на графикон 17 потребно е да се 

аплицира соодветна распределба и на Просечен обем на појдовен сообраќај – “Вкупен 

сообраќај остварен од претплатници на домашен оператор кои роамирале надвор од 

државата” (во минути месечно). 

 

Одговор АЕК: Агенцијата не се согласува со предлогот бидејќи сметаме дека во тој случај 

графиконот ќе биде непрегледен. Сметаме дека сообраќајот од роаминг треба да се објави 

само во табелата 7. Волуменот на роаминг сообраќајот е премногу мал во споредба со 

останатите видови на сообраќај. 
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Насловот на графикон 18 се менува и гласи: 

Графикон 18-Просечен број на повици (месечно) по претплатник инициран од јавна мобилна 

комуникациска мрежа во ______ 20хх година 

 

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа. 

 

 

 

Табела 9 се брише: 

И   Q П Q П 

1 (      

2 Б      

3 Б      

 

Коментар: 

Оваа Табела се брише бидејќи е дел од ТАБЕЛА ВТОРА погоре.  

 

Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа, причините беа објаснети погоре во дадените 

одговори од страна на Агенцијата. 

 

 

 

 

 

 

 

 


